
Zondagsbrief 
De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor dinsdag 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". 
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Online kerkdiensten vandaag (3e Advent) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. G. Bokhoven, Dijk-

huis 439. 

Oude Kerk 14.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Doop- en belijdenisdienst. 

Pianist/organist: Harold Vriesema. 

Gitaar: Lucas Mul. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Vesper. 

Organist: Jan Braakman. 

Blokfluit: Karin Slijkhuis. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Online kerkdiensten volgende week (20 december,  

4e Advent) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaco-

nie). 

 2. Kerk. 

Afwijkende inleverdata kopij Zondagsbrief 

I.v.m. Kerst en nieuwjaarsdag gelden de volgende afwij-

kende inleverdata voor de Zondagsbrief: 

• Dinsdag 22 december 18.00 uur. 

• Dinsdag 29 december 18.00 uur. 

Vesper 

Vanavond 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. 

Liturgie voor de eredienst op 13 december in de Oude 

kerk 

Voorganger: Ds. Gerco Veening 

Organist: Albert van Eldik 

Zang door: Riek Slotman, Lida van der Pol en Ans van 

Buuren   

Lector: Immy Hortensius 

 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars 

Psalm 85a: 1 

Ontsteken derde adventskaars 

Bemoediging en groet 

Lied 466: 1, 2 en 3 

Kyriegebed 

Lied 463:1, 4, 6, 7 en 8 

Gebed om de Geest 

Lezing: Jesaja 65: 17-25 

Lied 766: 1 en 2 

Lezing: Johannes 3: 22-30 

Lied 528: 1, 3 en 5 

Preek 

Orgelspel 

Afkondiging overlijden met lied 961 

Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken, met lied 

368a (na eerste kaars, vierde kaars en zevende kaars) 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 453: 1, 2 en 4 

Zegen met gesproken amen 

Orgelspel 

'In de Geest verbonden' 

Doop- en Belijdenisdienst 13 december, 14.00 uur 

 

Vandaag, 13 de-

cember, de zondag 

Gaudete ('verheug 

je'; de derde Ad-

vent) zal er om 

14.00 uur een 

Doop- en Belijde-

nisdienst zijn in de 

Oude Kerk. De 

Heilige Doop zal 

worden bediend 

aan Lotte Marly, 

dochter van Bart 

en Myrna Sauer-Vaanholt (Jupiterstraat 8, Borne). Ook 
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Myrna zal worden gedoopt en zij zal belijdenis doen van 

haar geloof. Deze online-dienst zal live worden uitgezon-

den via de Kerkomroep (www.kerkomroep en dan Borne 

invullen en dan Oude Kerk aanklikken) en zal later ook 

in YouTube-formaat te zien zijn op onze website 

(www.pgborne.nl).  Voorganger is ds. Johan Meijer, pi-

anist/organist is Harold Vriesema en Lucas Mul speelt 

gitaar. Wij verheugen ons op een mooie viering! 

 

 
Onze jaarlijkse Jeugdkerstnachtdienst zal dit jaar geheel 

digitaal zijn. Op Kerstavond, 24 december, wordt vanaf 

18.00 uur de film 'Reisgebod' uitgezonden via onze web-

site www.pgborne.nl. We volgen in gedachten de reis 

van Maria en Jozef, maar dan in een hedendaagse setting 

en in onze eigen woonomgeving. Op verschillende loca-

ties is een stukje van de film opgenomen door de came-

raman René Morshuis. Het reisgebod voor Jozef en Ma-

ria had te maken met de volkstelling die keizer Augustus 

per decreet had uitgevaardigd. 'Allen gingen zij op reis', 

en wij volgen hen op een verrassende reis. Velen werken 

mee aan de film. Onze jongeren zijn op heel creatieve 

wijze bezig geweest met het thema. Keizer Augustus 

wordt gespeeld door een bijzondere 'special guest'. Een 

zanggroep van vrienden van Erik Laarman, die op 11 ok-

tober overleed en dit lied zou dirigeren, zingt het Ere zij 

God. Ds. Johan Meijer is de voorganger en de jeugdkerst-

nachtdienstcommissie heeft deze digitale viering georga-

niseerd. Wees allen, jong of minder jong, van harte uit-

genodigd om ernaar te kijken en ervan te genieten! In de 

viering wordt aan het einde ook het licht gedeeld. Zet je 

een kaars klaar thuis? Dan kun je dan zelf ook het licht 

ontsteken.  

 

Sterren in het dorp 

Bijna kerst! 

Weinig kerst IN de kerk dit jaar. 

Daarom brengen we kerst in het DORP. 

 

Zondag 20 december maken we grote en kleine sterren. 

De grote hangen we op in het dorp. Die blijven in prin-

cipe hangen tot 3 januari. 

Er komt een QR-code op. Als je die scant krijg je linkjes 

naar kerst. Een verhaal, filmpje, recept, een lied ….. 

Zo zorgen we dat iedereen, jong en oud een beetje kerst 

kan beleven. 

De kleine sterren mag je mee naar huis nemen. 

 

DOE JE MEE? 

• Leeftijd 11-17 jaar 

• Zondagmiddag 20 december 14.30 uur tot ongeveer 

18.00 uur 

• In de Stefanshof 

• Grote en kleine sterren maken van een soort geel plas-

tic 

• Patat eten 

• Sterren ophangen in het dorp 

 

Kun je niet de hele tijd? Neem even contact op met 

Gretha. 

Wil je een vriend of vriendin meenemen? Leuk.  

 

Meld je aan!! Uiterlijk donderdag 17 december. 

Gretha 06-40947017. 

 

Groetjes, 

Reinald Haverdings en Gretha Sierink 

 

Begroting 2021 

De door het College van Kerkrentmeesters opgestelde 

begroting 2021 is besproken in de kerkenraadsvergade-

ring van 26 november 2020. De kerkenraad is voorne-

mens deze begroting goed te keuren in de vergadering 

van 17 december a.s. nadat deze ter inzage heeft gelegen. 

 

Een samenvatting van de rekening 2019 en de begroting 

2021 zijn terug te vinden op onze website 

www.pgborne.nl.  

 

De relevante stukken liggen van 8 tot 17 december 2020 

ter inzage bij de penningmeester. Voor het maken van 

een afspraak verzoeken wij u te bellen; 074-2666091 of 

te mailen naar penningmeester-cvk@pgborne.nl  

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

 

Willem-Jan Scheper, penningmeester 

 

Ontvang Zondagsbrief per mail 

Vindt u het ook zo jammer dat u sinds corona de Zon-

dagsbrief niet elke week vanuit de kerk kunt meenemen? 

Of wilt u gewoon makkelijker bijhouden welk nieuws er 

binnen onze gemeente is? Ontvang vanaf maart 2021 de 

Zondagsbrief dan elke week gratis in uw mailbox! 

Geef hiervoor uw mailadres door via: 

mailadres@pgborne.nl. Vermeld hierbij ook uw naam en 

adres. Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk met uw 

gegevens om. 



3 

 

Voedselbank 

Ook dit jaar weer sparen, sparen, sparen, voor goedge-

vulde boodschappenpakketten voor de Voedselbank. 

Als u uw boodschappen doet bij de PLUS, dan krijgt u 

tot en met 31 januari bij iedere bestede 10 euro aan bood-

schappen een zegeltje.  

 

Graag wil ik u vragen om deze zegeltjes weer te sparen 

voor de Voedselbank.  

Vorig jaar konden wij maar liefst 28 (!!) gratis bood-

schappenpakketten ter waarde van € 50 ophalen. 

U kunt spaarkaarten of losse zegeltjes bij mij inleveren. 

Indien nodig kom ik ze graag bij u ophalen. 

 

Els van den Berg, 

Zwenkgras 74,  

Tel. 06 19159934 

 

Uit de gemeente 

Dhr. J. van den Berg, Kievitstraat 8, is opgenomen in 

Zorgcentrum Lieberein-Bruggerbosch, afd. Tuinstraat 1.  

Postadres: Gronausestraat 752, 7534 AM   Enschede. 

 

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.  

 

Ik kijk om me heen 

 

Ik kijk om me heen 

en zie zoveel mensen. 

Ik kijk om me heen 

en zie zoveel leed. 

Ik kijk in het rond 

en begin te beseffen, 

dat ik niet alleen sta 

en dat ik vaak vergeet. 

 

Dat al deze mensen 

met hun problemen, 

en al deze mensen 

met hun verdriet, 

ook hebben ervaren, 

wat ik door moest maken, 

er zijn zoveel zorgen, 

maar dat zag ik vaak niet. 

 

Ik keek naar mezelf 

en niet naar een ander. 

Ik keek naar mezelf 

en zwelgde in pijn, 

maar begin te ontdekken, 

dat anderen ook lijden, 

ik begin te ontdekken, 

dat er ook anderen zijn. 

 

Toch heb ik iets extra's, 

want ik heb een Heiland. 

Toch heb ik iets extra's, 

ik heb iets speciaals. 

Ik heb een Heer, 

tot wie ik kan naderen, 

bij wie ik terecht kan, 

met mijn verhaal. 

 

Alie Holman 

 


