
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 op zondag 10 januari 

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. K. Möll, Dijkhuis 

231, die weer thuis is uit het ziekenhuis. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Vesper. 

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte: 1. Kerkomroep (diaconie)  2. Kerk 

Online kerkdiensten op zondag 17 januari 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G. Wijnstok uit Bathmen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk 

 

Vesper 

Op zondag 10 januari om 19.00 uur is er een Vesper in 

de Oude Kerk (online). De voorganger is ds. Gerco Vee-

ning. De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman (or-

gel). 

Thema: Waak over je hart. 

We lezen in deze Vesper uit het boek Spreuken 4: 20-27 

en Psalm 119: 1-8. Van alles waarover je waakt, waak 

vooral over je hart, het is de bron van je leven. Je moet 

elk mens recht in de ogen kunnen zien. Laat geen bedrog 

over je lippen komen. Wijk alleen uit voor het kwaad. 

U bent van harte welkom om mee te luisteren en te kijken 

via www.kerkomroep.nl 

 

Vacature 

We zoeken op korte termijn een vrijwilliger voor de 

leuke job van: 

 

Secretaris van de diaconie 

 

Vind je het leuk onderdeel te zijn van een club mensen 

die voor anderen iets wil betekenen, meepraten, meeden-

ken en verder: 

 

• De eerste contactpersoon voor de diaconie zijn: 

• Notuleren en archiveren. 

• Post en mail verwerken/afhandelen. 

• De leesmap bijhouden. 

• Meehelpen bij sommige activiteiten. 

Bel dan naar Cor van Huizen tel. 0610881136 voor een 

oriënterend gesprekje. 

 

We vergaderen 10x per jaar en per maand heb je max. 8 

uurtjes nodig om de klus te klaren. 

Wij hebben je nodig en hopen dat je ons wilt helpen. 

 

Liturgie voor de eredienst op 10 januari 

Voorganger: ds. Gerco Veening 

Organist: Albert van Eldik 

Zang door: Riek Slotman, Jansje Bos en Hans van 

Buuren   

Lector: Lenze Vondeling 

 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars 

Psalm 72: 1 en 2 

Bemoediging en groet 

Psalm 72: 3 

Kyriegebed 

Lied 103c: 1 en 5 

Gebed om de Geest 

Lezing: Jesaja 55: 1-11 

Lied 382: 1 en 2 

Lezing: Marcus 1: 1-11 

Lied 356: 1, 6 en 7 

Preek 

Orgelspel 

Herbevestiging Hetty Siekman (ouderling-kerkrentmees-

ter) met psalm 134: 1 en 3 

Afkondigingen overlijden met lied 961 

Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Filmpje College van Kerkrentmeesters 

Slotlied: lied 538: 1 en 2 

Zegen met gesproken amen 

Orgelspel 
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Voedselbank 

Beste mensen, ik ben heel blij dat er veel mensen zijn die 

bij mij de PLUS-zegeltjes ingeleverd hebben voor de 

boodschappenpakketten. 

Net als vorig jaar krijgt u bij de PLUS bij iedere €10 aan 

boodschappen een zegeltje. De actie gaat tot 30 januari. 

Wilt u deze zegeltjes sparen voor de Voedselbank? Heel 

graag!!! 

U kunt spaarkaarten of losse zegeltjes bij mij inleveren. 

Indien nodig kom ik ze graag bij u ophalen. 

Namens de mensen van de Voedselbank: Bedankt. 

 

Els van den Berg 

Zwenkgras 74 

Tel. 06 19159934 

Klokken luiden Actie Kerkbalans in 

In meer dan 100 dorpen en 

steden luiden zaterdag 16 ja-

nuari de kerkklokken. Zij 

maken de start van Actie 

Kerkbalans 2021 goed hoor-

baar.  

 

Uw bijdrage in coronatijd 

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie om geld in te za-

melen onder de leden. Uw bijdrage hieraan is een vrij-

willige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! Het geld 

vormt de financiële basis voor alles wat we doen. Juist in 

coronatijd hard nodig; we kunnen u immers niet tijdens 

de kerkdienst een collectezak voorhouden.  

 

Wat we met uw geld doen 

Vele vrijwilligers brengen als vanouds de envelop langs 

met het formulier waarop u uw bijdrage invult. In de en-

velop zit ook weer een folder. Daarin staat wat we alle-

maal met uw geld doen. Een nog levendiger beeld krijgt 

u via filmpjes die we maakten, zie 

www.pgborne.nl/filmpjes  

 

Doet u mee met Kerkbalans 2021? De actie loopt t/m za-

terdag 30 januari. We rekenen op u. 

Uit de gemeente 

Dhr. G. Tannemaat, Letterveldweg 91, verblijft in 

het Meulenbelt, afd. Everlo, Vriezenveenseweg 

176 te Almelo. 

Dhr. M. Freriks, Kamille 1, is na een val thuis met 

een heupfractuur opgenomen in het ziekenhuis van 

Almelo. 

Dhr. G. Korvemaker, De Aak 33, is weer thuisge-

komen uit het ziekenhuis. 

 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisop-

name? 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.  

 

Toch blijven leven 

 

Hopen is toch blijven leven 

in de vertwijfeling. 

En toch blijven zingen 

in het duister 

 

Hopen is weten dat er liefde is. 

Is vertrouwen in de morgen. 

Is in slaap vallen 

en wakker worden 

als de zon weer opgaat. 

 

Is bij de storm op zee 

land ontdekken. 

Is in de ogen van de ander 

lezen dat hij je heeft verstaan. 

 

Zolang er nog hoop is, 

zolang is er ook bidden. 

En zolang zal God je 

in zijn handen houden. 

 

Henri Nouwen 


