
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". 
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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 

Nieuwjaarsbegroeting 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen voor a.s. zondag gaan naar 

mevr. C. van Keulen, Goudenregenstraat 

43. 

 

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk 

Online kerkdiensten zondag 10 januari 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Kerkomroep (diaconie)  2. Kerk 

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. Ook in 2021 willen 

we voor jong en oud activiteiten organiseren in onze ge-

meente: Activiteiten die toerusten, inspireren en bemoe-

digen. We kunnen die alleen organiseren dankzij uw fi-

nanciële bijdrage. Het komende jaar willen we beginnen 

met de verbouwing 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 de dienst op oudejaarsavond vanuit de 

Oude Kerk 

 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Zangers: Dinie Veening, Martine van Oosten, Lenze 

Vondeling en Heleen Steenbergen 

Lector: Hennie Rozendal 

Organist: Jan Braakman 

Fluitist: Gerrit Baas 

 

De digitale klokken luiden 

Inleidend orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

 

Lied: Ons brengt een jaar 

 

tekst Johan Meijer, december 2015 

melodie Egil Hofland ('Vi ser deg, Herre Jesus') 

 

Jaargang 33, nummer 18 

3 januari 2021 
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2 Wat ons is wedervaren, 

  O Here, hoor en zie: 

  in twaalf voorbije maanden, 

  dit Anno Domini. 

  Om zalige gebeurtenis, 

  of lijden vol venijn: 

  Leef mee met heel ons zijn!  

 

3 Om aangeslagen levens, 

  bedreiging overal. 

  Gevlucht in vrees en beven: 

  ontheemden zonder tal. 

  Zal ooit een zeker heden 

  hun deel zijn: geen gevaar? 

  Die dag wordt die nog waar? 

 

4 In nachtuur ons geboren, 

  Uw lichte Liefde, Heer: 

  het duister heeft verloren! 

  Niets kan ons scheiden meer 

  van U, die heel ons leven, 

  vat in een eeuwig nu, 

  dit uur, het is van U! 

 

Stil moment, bemoediging en groet 

Gebed  

Schriftlezing: Jesaja 51: 1-6 

Lied 500: 1, 2 en 3 

Overdenking 

Instrumentale muziek: enkele delen uit het werk van 

Hans Poser 

Filmpje Kerkbalans: de Eetgroep 

Dankgebed, voorbeden, 

 

Na: zo bidden wij tot U:  

 
 

Stil gebed, Luthers Avondgebed (gesproken) 

Slotlied 90A 

Opdracht en zegen met gesproken Amen 

Orgelspel  

 

Liturgie voor de eredienst op zondag 3 januari 2021 

vanuit de Oude Kerk 

 

Epifanie, Nieuwjaarsbegroeting 

 

Voorganger: ds. Gerco Veening, ds. Johan Meijer 

Zangtrio: Dinie Veening, Martine van Oosten  

en 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: lied 514A (solo) 

 psalm 72: 1 en 2 (trio) 

 antifoon: lied 514A (solo) 

Stil moment, bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Glorialied 526: 1 en 4 

Gebed bij de opening van het Woord 

Eerste lezing: Jesaja 60: 1-6 

 

Lied  Sta op, er wacht een nieuwe dag 

Tekst: Sytze de Vries;  

Melodie: This Endris Night 

 

1 Sta op, er wacht een nieuwe dag, 

 een stralend morgenlicht! 

 Alsof de hemel naar je lacht, 

 zo straalt dan jouw gezicht. 

 

2 De aarde kent nog duisternis, 

 de hemel lijkt nog dicht.  

 Maar over jou straalt licht,  

 daar is Gods glorie opgelicht.  

 

3 Dit licht trekt alle volken aan, 

 breekt in de wereld door. 

 Het daagt hen uit op weg te gaan, 

 en brengt hen op jouw spoor. 

 

Evangelielezing: Matteüs 2: 1-12 

 

Lied Sta op, er wacht een nieuwe dag 

 

4 Jouw ogen stralen bij het zien 

 van heel die lange stoet. 

 Verenigd zijn de natiën 

 vol eerbied klinkt hun groet. 

 

5 Hun rijk beladen karavaan 

 brengt jou zijn eerbetoon. 

 De stoet draagt al zijn schatten aan 

 voor hem die bij jou woont. 
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6 Bij jou, mijn bruid, vindt men het hart 

van al wat adem heeft. 

 Bij jou wordt toch het Woord bewaard 

 dat allen leven geeft. 

 

Overdenking 

Orgelspel 

(eventueel: afkondiging van overlijden) 

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

ken) 

Filmpje Kerkbalans: Werkgroep Communicatie 

Slotlied 496: 1, 2 en 3 

Opdracht en zegen met gesproken Amen 

Orgelspel  

Vooraankondiging Oecumenische Viering 24 januari 

 

Aan het einde van de Gebedsweek voor de Eenheid van 

de Christenen zal er op zondag 24 januari 2021 een Oe-

cumenische viering plaatsvinden in de Oude Kerk. Deze 

begint om 10.00 uur.  

 

Op dit moment weten wij niet of er te zijner tijd publiek 

aanwezig kan zijn bij de viering. Sowieso zal de viering 

live worden uitgezonden via de Kerkomroep (www.kerk-

omroep.nl en dan invullen: Borne en dan: Oude Kerk). 

Hier zal de viering ook later nog te zien zijn.  

 

De voorgangers zijn Gustaaf Boerjan en ds. Johan 

Meijer. Nadere informatie zal in de loop van januari vol-

gen.  

 

Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen

 

Gemeenteleden, 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

 

Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovi-

gen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, ge-

zongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om 

hun geloof in God, maar ook hun levenservaringen, te 

delen. Zo ook bij de Protestantse gemeente te Borne. 

Ook in het komende jaar willen we voor jong en oud ac-

tiviteiten organiseren in onze gemeente, want het kerk 

zijn houdt niet op bij de zondagse eredienst, maar vindt 

ook plaats bij activiteiten die door de week plaatsvinden. 

Activiteiten die toerusten, inspireren en bemoedigen.  

Doet u weer mee met Kerkbalans in 2021? De actie loopt 

van zaterdag 16 t/m zaterdag 30 januari 2021. 

 

Het College van kerkrentmeesters 

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.  

 

 

Gedichtje 

 

Heer, zoals het licht 

doorbreekt uit de nacht, 

zich verspreidt, 

en alle dingen aanraakt, 

zo breekt uw liefde voor mij door 

uit de donkerste dagen. 

Geef mij de kracht 

het warme licht van uw liefde 

op te vangen, 

en de dag zal gezegend zijn. 

 

Toon Hermans 


