
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 Kerstnacht (24 december) 

pgborne.nl 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 Karin Rou-

hof-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 Stephanus-

kerk", is op 18 december opgenomen en is op 24 decem-

ber via kerkomroep.nl beschikbaar. De datum die bij 

deze dienst vermeld wordt is echter 18 december. 

Online kerkdienst Kerst (25 december) 

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 de ge-

meente naar mevr. A. Boersma- 

Dethmers, Zuid Esch 38, die weer thuis 

mocht komen uit het Borsthuis. 

 

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

Online kerkdienst zondag 27 december 

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. Van Tellingen, Van Heek-

gaarde 58. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk. 

Online kerkdienst donderdag 31 december 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Oudejaarsdienst. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: Eindejaarscollecte. 

Online kerkdienst zondag 3 januari 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer  

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Collecte 24 en 25 december 

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland 

 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo 

wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchte-

lingenkampen op de winter. De situatie in de vluchtelin-

genkampen is mensonwaardig. Veel mensen bivakkeren 

in fragiele, zelfgemaakte bouwsels die wegwaaien als er 

veel wind staat. Medische zorg is er nauwelijks. Er is 

geen hulp voor getraumatiseerden. Het is er onveilig en 

er is veel geweld tussen verschillende bevolkingsgroe-

pen.  

Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen 

in Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom gehe-

ten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. 

Ook krijgen ze informatie over hun procedure en hulp bij 

het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op 

een veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwets-

bare kinderen structuur. 

 

Door uw bijdrage over te maken op 

NL06RABO0309476119 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Borne o.v.v. collecte Kerk in Actie, geeft u 

licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Hartelijk dank! 

 

ZWO-commissie 

Eindejaarscollecte 2020 

Het goede leven - leven in het perspectief van Gods licht 

 

Als kerk mogen we leven in het 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. 
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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 verbou-

wing van de Potkaamp, we vragen aan het einde van dit 

jaar een extra gift hiervoor. 

Geef alstublieft aan de eindejaarscollecte met internet-

bankieren 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! 

Liturgie voor kerstavond 

Deze onlinedienst is opgenomen op woensdagavond 23 

december. 

 

Ouderling: Mia Ring 

Organist: Albert van Eldik 

Koster: Antje Braaksma 

Zang: Dea Valk, Rita Kremer en Hans van Buu-

ren 

Cameraman: Roel van Os 

Lector: Minke Vriend 

Voorganger: Gerco Veening 

 

Virtueel klokgelui 

Orgelspel 

Welkom door ouderling van dienst en aansteken paas-

kaars 

Lied 498: 1, 2 en 3 

Bemoediging 

Aansteken 5e kaars 

Gesproken kyriegebed 

Loflied: psalm 150 

Gebed voor de opening van het Woord 

Lezing: Jesaja 9: 1-6 

Lied 482: 1, 2 en 3 

Lezing; Lucas 2:1-20 

Lied 478: 1 en 2 

Preek 

Orgelspel, preluderend op lied 483 (Stille Nacht)  

Gebedsintenties (met zeven lichten, na 1e licht lied 368c, 

na 4e licht en 7e licht ook) 

Gebeden 

Slotlied: lied 469: 1, 6, 7, 14 en 15 

Zegen met gesproken Amen 

Orgelspel  

Liturgie onlinedienst 25 december – Eerste Kerstdag 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Zangkwartet: Antje Braaksma, Leydie en Henk Lucas, 

Gerard Adams 

Lector: Marjan Adams 

Organist: Jan Braakman 

 

De digitale klokken luiden 

Inleidend orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Intochtslied: 477: 1, 3 en 5 

De Kerstkaars wordt aangestoken 

Stil moment, bemoediging en groet 

Gebed om ontferming 

Gloria lied 487 

Gebed van de dag 

Profetenlezing: Jesaja 52: 7-10 

Lied 479 

Evangelielezing: Johannes 1: 1-14 

Lied om naar te luisteren: For unto us a Child is Born – 

uit de Messiah van G.G. Händel 

Overdenking 

Lied 509 

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

ken) 

Slotlied 476: 1, 2 en 3 

Opdracht en zegen met gesproken Amen 

Orgelspel 

Onlinedienst zondag 27 december - Zondag na Kerst 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Zangkwartet: Antje Braaksma, Leydie en Henk Lucas, 

Gerard Adams 

Lector: Siewert Steenwijk 

Organist: Jan Braakman 

 

De digitale klokken luiden 

Inleidend orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Intochtslied: 470: 1, 4 en 5 

Stil moment, bemoediging en groet 

Gebed om ontferming 

Gloria: orgelspel 

Gebed van de zondag 

Evangelielezing: Lucas 2: 22-32 

Lied 159B 

Evangelielezing: Lucas 2: 33-40 

Orgelspel bij lied 474 

Overdenking 

Lied 474  

(Eventueel: afkondiging van overlijden) 

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

ken) 

Slotlied 518: 1, 4 en 7 

Opdracht en zegen met gesproken Amen 

Orgelspel 
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Afwijkende inleverdatum kopij Zondagsbrief 

I.v.m. nieuwjaarsdag moet de kopij voor de Zondagsbrief 

van 3 januari uiterlijk dinsdag 29 december 18.00 uur bij 

de redactie binnen zijn. 

Uit de gemeente 

Dhr. G. Tannemaat, Letterveldweg 91, verblijft in het 

ziekenhuis van Almelo. 

Corine van Keulen, Goudenregenstraat 43, is na een val 

geopereerd aan een heupfractuur en verblijft in het zie-

kenhuis van Hengelo. 

 

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.  

Er schijnt een ster 

  

Er schijnt een ster in donkere dagen. 

Laten we ook licht zijn voor elkaar. 

Samen de pijn en onzekerheden dragen, 

dwars door het hele nieuwe jaar. 

 

Want een kind is ons geboren. 

kende ook de pijn en eenzaamheid. 

Ieder mag opnieuw de boodschap horen: 

'God is een licht voor nu en voor altijd.' 

 

Wij hebben vele vragen in ons leven, 

maar weten dat God alles ziet. 

Hij zal ons de rust en blijdschap blijven geven, 

ook al zien we dat soms bijna niet. 

 

Worden kalenderbladen omgeslagen, 

staart een nieuw jaar ons dan aan, 

weten we; God zal ons blijven dragen 

en door lief en leed steeds met ons gaan. 

 

Samen dragen we de lofzang verder: 

'Ere zij God, in mensen welbehagen,,' 

Het lied van koning en van herder. 

In 't nieuwe jaar blijft God ons dragen. 

 

Diny Beijersbergen-Groot 


