
Zondagsbrief 
De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar 

zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, 
Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. 

De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel". 

 

Online kerkdiensten vandaag (2e Advent) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar André Kremer, Meidoornhof 92. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Online kerkdiensten volgende week (13 december,  

3e Advent) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Liturgie online dienst vanuit de Oude Kerk 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Zangtrio: Hans van Buuren, Lenze Vondeling  

en Henk Lucas 

Lector:  Lenze Vondeling 

Organist: Jan Braakman 

 

De digitale klokken luiden 

Inleidend orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Psalm van de zondag  

Antifoon 432B; psalm 80: 1 en 2; antifoon 432B 

De tweede Adventskaars wordt aangestoken 

Stil moment, bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Kyrie lied 463: 1, 3, 6, 7 en 8 

Gebed van de zondag 

Profetenlezing: Jesaja 40: 1-11 

Lied 158B 

Evangelielezing: Johannes 1: 19-28 

Lied om naar te luisteren: Comfort ye, uit de Messiah van 

Händel 

Overdenking 

Orgelspel, J.S. Bach, koraalbewerking over het advents-

lied 'Nun komm' der heiden Heiland' 

Afkondiging van overlijden met lied 961 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gespro-

ken) 

Filmpje Kerkbalans: Team Jeugd 

Slotlied 435: 1 en 4 

Opdracht en zegen met gesproken Amen  

Orgelspel  

Vesper 

Op zondag 13 december is er weer een Vesper (online) 

vanuit de Oude Kerk, aanvang: 19.00 uur. Voorganger: 

ds. Johan Meijer. De muziek wordt verzorgd door Jan 

Braakman (orgel) en Karin Slijkhuis (blokfluit). 

 

Het thema is: "De dageraad breekt aan". 

 

We lezen Romeinen 13: 11-14. De nacht loopt ten einde, 

de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de 

praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wa-

pens van het licht. Hoopvolle woorden in deze donkere 

dagen voor Kerst en ons bijzondere coronatijdperk.  

U bent van harte uitgenodigd om deze Vesper online mee 

te beleven. 

Besluit inzake online kerkdiensten 

De kerkenraad heeft besloten om tot het einde van het 

jaar alleen online kerkdiensten te houden. In januari 

wordt opnieuw bekeken hoe we omgaan met de kerk-

diensten en de overige activiteiten. 

 

Met groet, 

Ellie Verschoor, scriba 

Eindejaarscollecte 2020 

 

Het goede leven, leven in het perspectief van Gods licht. 

 

Geacht gemeentelid, 

 

Wat is het goede leven? Het wordt al snel geassocieerd 

met welvaart, mindfulness en je fijn voelen. In de kerk 

en als christenen geloven we dat het goede leven alles 

met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed! Hij 

zet ons leven - met al zijn vreugde en verdriet - in Zijn 

licht. In ons samenleven met anderen laat Hij iets van 

zichzelf zien. Dát alles geeft zin aan ons bestaan en maakt 

ons leven goed. 

 

Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods 

licht en daarvan getuigen. We hopen dat het doorklinkt 

in onze activiteiten en ons inspireert om onze verant-

woordelijkheid voor elkaar en de mensen om ons heen, 

dichtbij en ver weg, op ons te nemen. 

 

Ook in 2021 willen we voor jong en oud activiteiten or-

ganiseren in onze gemeente: Activiteiten die toerusten,  

inspireren en bemoedigen. We kunnen die alleen organi-

seren dankzij uw financiële bijdrage. Het komende jaar 

willen we beginnen met de verbouwing van de Pot-

kaamp, we vragen aan het einde van dit jaar een extra gift 

hiervoor. 
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Geef aan de eindejaarscollecte met internetbankieren of 

maak uw bijdrage over op rekeningnummer  

NL04RABO0373717024 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Borne. Eerst meer weten? Neem contact op met een van 

de kerkenraadsleden, zie www.pgborne.nl/mensen.  

 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 

Uit de gemeente 

Mevr G. Bokhoven-Meijer, Dijkhuis 439, mocht weer 

thuiskomen uit het ziekenhuis. 

 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? 

We horen het graag. Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, 

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 

0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  

 

 

 

Zend ons een engel in de nacht 

 

Zend ons een engel in de nacht 

als alles ons een raadsel is, 

als ons de zekerheid en kracht 

ontvallen in de duisternis. 

 

Zend ons een engel ieder uur 

dat ons ontvoert van U vandaan, 

wanneer wij voor de blinden muur 

van uw geheime plannen staan. 

 

Zend ons een engel met uw licht 

in onze slaap de metgezel 

die troost brengt met het vergezicht 

van god met ons, Emmanuel. 

 

Zend ons in hem de zekerheid 

dat U ons zelf bezoeken zult 

en bij ons wonen in uw tijd 

en leer ons wachten met geduld. 

 

Michel van der Plas 


