
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 17 januari 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar dhr. G. Korvemaker, de Aak 

33, die weer thuis mocht komen uit het 

ziekenhuis. 

 

Collecte: 1. Diaconie  2. Kerk 

Online kerkdiensten volgende week (24 januari) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer en Gustaaf 

Boerjan. 

Zondag van de eenheid. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Diaconie, Zondag van de eenheid  2. Kerk 

Kerkomroepuitzendingen 

Beste wekelijkse kijkers naar kerkomroepuitzendingen 

vanuit onze kerk in Borne. Helaas zijn wij vorige week 

zondag 10 januari, tijdens de opstart van de uitzending 

van 10.00 uur, geconfronteerd met een storing waardoor 

we alleen nog maar geluid konden uitzenden en geen 

beeld. Hierdoor waren dus ook de vesper van zondag-

avond en de rouwdienst op woensdagmorgen alleen nog 

maar te beluisteren.  Met gezamenlijke inspanningen van 

het team is het probleem verholpen en zijn wij het ko-

mende weekend weer "gewoon" operationeel. 

Liturgie voor de online eredienst op 17 januari in de 

Oude kerk 
Voorganger: ds. Gerco Veening 

Organist: Jan Braakman 

 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars 

Psalm 66: 1 en 6 

Bemoediging en groet 

Kyriegebed 

Lied 305 

Gebed om de Geest 

Lezing: Jesaja 62: 1-5 

Lied 176: 1, 5 en 6 

Lezing: Johannes 2: 1-11 

Lied 525: 1, 4 en 5 

Preek 

Orgelspel 

Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Filmpje College van Kerkrentmeesters 

Slotlied: lied 791: 1, 3, 5 en 6 

Zegen met gesproken amen 

Orgelspel 

Viering van de Eenheid 24 januari 

Jaarlijks wordt de 

Week van gebed voor 

Eenheid van christe-

nen gehouden. In 

deze week bidden 

christenen samen 

voor eenheid. Deze 

gebedsbeweging be-

gon al ruim 150 jaar 

geleden en wordt we-

reldwijd gehouden. 

Dit jaar vindt de ge-

bedsweek plaats van 

17 t/m 24 januari. 

Aan het einde van 

deze week zal er op 

zondag 24 januari een 

Oecumenische viering plaatsvinden in de Oude Kerk. 

Deze begint om 10.00 uur. Deze viering is zonder pu-

bliek en wordt live uitgezonden via de Kerkomroep 

(www.kerkomroep.nl en dan invullen: ‘Borne’ en dan: 

‘Oude Kerk’). Hier zal de viering ook later nog te zien 

zijn. Het thema is ‘Blijf in mijn liefde’. De voorgangers 

zijn ds. Johan Meijer en Gustaaf Boerjan. Samen met een 

aantal zangers verzorgt Jos Beunders, pianist, de muzi-

kale ondersteuning. 

 

Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen 

Vacature diaconie 

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 
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maand heb je max. 8 uurtjes nodig om de klus te klaren. 

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

Praat mee: wat doet deze tijd met uw geloof?  

Woensdagavond 20 januari vindt een digitale gespreks-

kring plaats binnen onze kerkgemeente. Onderwerp: wat 

doet deze tijd met uw geloof? Hebt u behoefte aan een 

coronaproof gesprek over geloof met geloofsgenoten? 

Dan bent u van harte welkom om mee te doen. Dominee 

Gerco Veening leidt het gesprek dat plaatsvindt via  

videobellen. We beginnen om circa 20.00 uur en ronden 

waarschijnlijk tegen 21.30 uur af. 

 

Het enige wat u nodig hebt om mee te doen, is internet 

en een mobiele telefoon, tablet, PC (met camera) of lap-

top. Belangstelling? Stuur dan een mail naar Loes Groo-

ters, via communicatie@pgborne.nl. U ontvangt dan een 

link naar het videobelgesprek. Hebt u hulp nodig om het 

videobellen te starten? Dan bellen we u kort voor de tijd 

per telefoon om dit samen te doen.  

 
 
Klokken luiden Actie Kerkbalans in 

Gisteren luidden de kerkklokken van onze Oude Kerk. 

Zij maakten de start van Actie Kerkbalans 2021 goed 

hoorbaar. Doel: u oproepen de kerk en haar activiteiten 

financieel mede mogelijk te maken.  

 

In 2021 werkt de actie vanuit het thema: Geef vandaag 

voor de kerk van morgen. Hoe ‘morgen’ eruitziet, 

blijkt sinds corona immers zomaar te kunnen verande-

ren. En wij veranderen daarom mee. Hiervoor is uw  

bijdrage hard nodig. Een vrijwillige bijdrage weliswaar, 

maar we kunnen niet zonder! 

 

Wat we met uw geld doen 

Waar zouden we bijvoorbeeld zijn zonder de online kerk-

diensten die Team Beeld en geluid vastlegt? En wat fijn 

dat het pastoraat in deze dagen extra omziet naar mensen. 

Hebt u daarnaast het werk van Team Jeugd gezien? We 

bemoedigen jongeren in isolatie hiermee en brengen ge-

loof en kerk dichtbij; denk onder meer aan de kerstfilm 

en de sterrentocht. Zie de speciale filmpjes op 

www.pgborne.nl/filmpjes.  

Vrijwilligers aan de deur 

Zaterdag 16 januari start de Actie Kerkbalans. Die loopt 

tot en met zaterdag 30 januari. Vele vrijwilligers brengen 

in deze weken als vanouds de envelop langs met het for-

mulier waarop u uw bijdrage invult. En wilt u makkelijk 

op de hoogte blijven van uw kerk? Vul dan (ook) uw  

e-mailadres in op het meegeleverde briefje; dan krijgt u 

de Zondagsbrief binnenkort elke week in uw mailbox.  

Helpt u mee aan de kerk van morgen? Ondersteun dan 

Kerkbalans 2021. We rekenen op u. 

Uit de gemeente 

Dhr. M. Freriks, Kamille 1, is voor revalidatie opgeno-

men in het Elisabeth in Delden, kamer 238, Langestraat 

74, 7491 AJ  Delden. 

 

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.  

 

 

 

 

Het is fijn om 

 

Iemand te hebben die van je houdt, 

ook als hij je kent. 

 

Iemand te hebben die je niet alleen hoort, 

maar ook naar je luistert. 

 

Iemand te hebben die niet alleen naar je kijkt, 

maar je ook ziet. 

 

Iemand te hebben die niet alleen tegen je spreekt, 

maar ook met je praat. 

 

Iemand te hebben die je niet een hand reikt, 

maar een hand geeft. 

 

Iemand te hebben die je niet moet helpen, 

maar toch helpt. 

 

Iemand te hebben die niet bij je moet zijn, 

maar toch bij je is. 

 

Iemand te hebben die niet bij de tijd is, 

maar de tijd heeft. 

 

Iemand te hebben die niet alleen meeleven toont, 

maar meeleeft. 

 

Iemand te hebben die niet alleen begrip heeft, 

maar je onbegrip begrijpt. 

 

Iemand te hebben die veraf, 

toch dicht bij je is. 

 

Iemand te hebben die niet het geweld verwacht, 

maar de liefde koestert met alle kracht. 

 

Iemand te hebben bij wie je, 

tijdloos en kosteloos kunt parkeren. 

 

Zr. Thérèse 


