
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". 

 

Online kerkdiensten vandaag (4e 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 dhr. A. Blömer, het Weggeler, ka-

mer 227B, Smaragdstraat 139, Almelo. 

De losse bloem is voor de jarige Huub 

van Zelm, Grotestraat 255, appartement 

15, die vandaag helaas niet zijn verjaar-

dag kan vieren. 

 

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaco-

nie). 

 2. Kerk. 

Online kerkdiensten Kerstnacht (24 december) 

pgborne.n 18.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Jeugdkerstnachtdienst, alleen te volgen 

via pgborne.nl. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Kerstnachtdienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Oude Kerk 20.00 uur: Verhalen uit de Stephanus-

kerk. Programma met kerstverhalen en 

muziek. Muziek: Jan Haverdings en Ka-

rin Rouhof-Veening. 

Verhalen: Minke Vriend, Lenze Vonde-

ling en Gerco Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: Kinderen in de knel (Kerk in Actie). 

 

De dienst om 19.00 uur wordt opgenomen op 23 decem-

ber en is op 24 december via kerkomroep.nl beschikbaar. 

De datum die bij deze dienst vermeld wordt is echter 23 

december. De dienst om 20.00 uur, "Verhalen uit de Ste-

phanuskerk", is op 18 december opgenomen en is op 24 

december via kerkomroep.nl beschikbaar. De datum die 

bij deze dienst vermeld wordt is echter 18 december. 

Online kerkdiensten Kerst (25 december) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: Kinderen in de knel (Kerk in Actie). 

Online kerkdiensten volgende week (27 december) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk. 

 

Online-dienst zondag 20 december 2020 vanuit de 

Oude Kerk 

 

Vierde Advent 

 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Zangtrio: Hetty Siekman, Klaske Kuipers, Johan Meijer 

Lector: Tineke Nijhuis 

Organist: Jan Braakman 

 

De digitale klokken luiden 

Inleidend orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Psalm van de zondag  

Antifoon 432 D; psalm 19: 1 en 2; antifoon 432 D 

De vierde Adventskaars wordt aangestoken 

Stil moment, bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Kyrië lied 463: 1, 5, 6, 7 en 8 

Gebed van de zondag 

Eerste lezing: 2 Samuël 7: 4-16 

Lied 451: 1, 2 en 3 

Evangelielezing: Lucas 1: 26-38 

Lied 443: 1, 2 en 3 

Overdenking 

Orgelspel 

Afkondigingen van overlijden 

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

ken) 

Filmpje Kerkbalans: Team Beeld en Geluid 

Slotlied 441: 1 en 10 

Opdracht en zegen met gesproken Amen 

Orgelspel  

Afwijkende inleverdata kopij Zondagsbrief 

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

kende inleverdata voor de kopij voor de Zondagsbrief: 

 

• Dinsdag 22 december 18.00 uur. 

• Dinsdag 29 december 18.00 uur. 

Jaargang 33, nummer 15 

20 december 2020 



Geen fysieke kerkdiensten in de Oude Kerk 

De kerkenraad heeft besloten om in ieder geval tot en met 

zondag 24 januari geen fysieke kerkdiensten te houden 

in de Oude Kerk. 

Geen kerkdiensten in het Dijkhuis 

TriviumMeulenbeltZorg heeft besloten dat er in verband 

met de coronacrisis in ieder geval op de eerste 3 zonda-

gen van 2021 geen kerkdiensten gehouden kunnen wor-

den in het Dijkhuis. 

 

 
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 werkten 

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.  

Coronaproof kerststerrentocht door Borne 

Het was zo mooi uitgedacht. Jongeren van onze kerk zou-

den kunststof kerststerren maken en in Borne ophangen 

voor een sterrentocht. Met op elke ster een QR-code die 

leidt naar een stukje van het verhaal van Kerstmis. De 

lockdown gooit nu een beetje roet in het eten, maar de 

tocht gaat door; voor heel Borne en wel van 21 december 

tot en met 6 januari! Startpunt: Dorsetplein. Lees het hele 

verhaal op www.pgborne.nl/sterrentocht. 

Uit de gemeente 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 

 

Nu is de stille koude winter aangebroken 

donker zijn de laatste dagen van het jaar 

mensen diep in kraag van hun jassen gedoken 

lopen kleumend zwijgend langs elkaar 

 

duister heeft van de wereld bezit genomen 

het hemelgewelf ziet grauw en grijs 

alsof geen licht of warmte door wil komen 

en mensen ook van binnen koud als ijs 

 

toch… breekt juist in donkere koude tijden 

voor velen besef van licht en warmte door 

waarin doorbreken van het lijden 

liefdevol in kleine stal is ontstaan. 

 

Egbert Jan van der Scheer 

 


