
Geef vandaag voor Geef vandaag voor 
jouw kerk van jouw kerk van 
morgen!morgen!

Goed om te weten
In de brief zijn alle betaalgegevens voor de Actie Kerkbalans 2023 
vermeld. Omdat onze kerk als een Algemeen Nut Beogende  
Instelling (ANBI) wordt gezien, is het mogelijk om van uw bijdrage 
in de komende jaren een periodieke schenking te maken, zodat u de 
gehele bijdrage kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.  
Op onze website kunt u hierover meer lezen: www.pgborne.nl/gift

 
 
 

Het kerkelijk bureau
Voor administratieve en financiële vragen is het kerkelijk bureau 
op dinsdagavonden van 18.00 tot 19.00 uur telefonisch het beste 
bereikbaar: 06 1168 2584. 
Een mail sturen kan natuurlijk altijd: kerkelijkbureau@pgborne.nl. 



Wij hopen en rekenen op uw steun,ook in 2023!

Groen Geloven
In het verbinden en ontmoeten is  
Groen Geloven het thema voor de  
komende jaren. Omdat we duurzaam-
heid en het zorgen voor onze aarde  
uit willen dragen. De discussie over ons 
klimaat is actueler dan ooit. Het gaat 
om het beheren en bewaren van Gods 
schepping als geheel: mens, dier en 
natuur zijn met elkaar verbonden.  
Daaraan willen we binnen onze kerk 
vanuit verbinding en ontmoeten  
gestalte geven. 

 

Kerk in de Bornse  
samenleving 
 
We willen een open geloofsgemeen-
schap zijn. Niet alleen door onze kerke-
lijke gebouwen open te stellen, maar 
ook door samen te werken met maat-
schappelijke en culturele organisaties. 
Bijvoorbeeld door deel te nemen in het 
Noodfonds Borne. Inwoners van Borne 
die dat nodig hebben, kunnen een 
beroep doen op een financiële bijdra-
ge vanuit dat fonds. In deze tijd van 
fors stijgende prijzen en toenemende 
armoede van groot belang.
 

Stijgende prijzen en  
oenemende armoede 
 
Het is moeilijk om juist nu, met toe-
nemende armoede, hoger wordende 
(energie)prijzen en een fors stijgende 
inflatie, een financieel beroep op u te 
doen. Maar u zult begrijpen dat we ook 
als kerk te maken hebben met stijging 
van kosten en bovendien door een 
krimpend ledenaantal te maken krij-
gen met verminderde inkomsten. Wij 
hopen dat ook binnen onze kerkelijke 
gemeenschap de breedste schouders 
de zwaarste lasten kunnen dragen.  
Ook dat is verbinden en samenwerken. 

Die verbinding en samenwerking 
zoeken we ook binnen onze Bornse 
gemeenschap. Vanuit die solidariteits-
gedachte kunnen we hopelijk ook het 
volgend jaar weer met vertrouwen 
tegemoet zien.

Open kerk
  
Die verbinding en ontmoeting met 
onze Bornse samenleving krijgt steeds 
meer gestalte. De toegankelijkheid van 
de Oude Kerk heeft een belangrijke im-
puls gekregen door de extra openstel-
lingen. Niet alleen voor de toerist die 
tijdens een rondwandeling door Oud 
Borne het monumentale karakter van 
onze kerk kan bewonderen, maar ook 
tijdens de prachtige concerten waarin 
de akoestiek en de sfeer van onze kerk 
volledig tot zijn recht komt.

Jeugd en ouderen  
Aan de verbinding en ontmoeting met 
onze kerkleden wordt hard gewerkt. 
Niet in de laatste plaats door de extra 
aandacht die er is voor de jeugd door 
de inzet van de jeugdwerker en de 
aandacht voor de 70+’ers binnen onze 
gemeente. Dat gebeurt niet alleen door 
onze professionals (dominee en kerke-
lijk werkers) maar ook door de tomeloze 
inzet van de vele vrijwilligers binnen 
onze kerkgemeenschap.

 
Potkaamp de huiskamer  
van onze gemeente

Als deze folder op uw mat ligt hopen 
we het thema verbinden en ontmoeten 
ook weer in de praktijk te kunnen bren-
gen in onze vernieuwde en ingrijpend 
verbouwde Potkaamp. Hopelijk valt  
het in de smaak en voelt het snel als een 
gezellige en sfeervolle huiskamer voor 
de vele activiteiten binnen onze kerk. 

Troost perspectief & vertrouwen 
  
We leven in een hectische tijd.  
De wereld om ons heen verandert.  
Crisissen bepalen het beeld in de media. 
De oorlog in Oekraïne, de boerenprotes-
ten in de stikstofdiscussie, de stijgende 
energieprijzen, de krapte op de woning-
markt, de hoge inflatie, de stijgende 
armoede en het chronisch tekort aan 
opvangplekken voor vluchtelingen en 
asielzoekers. 

In die periode van onrust en onzekerheid 
is er behoefte aan troost, aan perspectief 
en aan vertrouwen. Vertrouwen in het 
oplossen van die crisissen en vertrouwen 
in een betere toekomst. Zeker voor die-
genen die eronder gebukt gaan in deze 
zware tijden.  

Daarom is het belangrijk dat we onder-
deel zijn van een kerkgemeenschap. Niet 
alleen voor overdenking en bezinning, 
maar ook voor perspectief en vertrouwen 
in de toekomst. 

Verbinden en ontmoeten 
  
De kerkenraad heeft medio 2022 een 
nieuw beleidsplan vastgesteld waarin  
dat toekomstperspectief voor het kerk-
zijn in Borne wordt geschetst. Met 
verbinden en ontmoeten als centrale 
boodschap. Niet alleen de verbinding 
en ontmoeting van elkaar binnen onze 
kerk, maar ook daarbuiten in onze eigen 
Bornse samenleving. Het beleidsplan 
2022-2027 vat de essentie van verbinden 
en ontmoeten als volgt samen:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“De kern van het geloof wordt niet alleen 
beleefd en gevoed tijdens de traditionele 
kerkdiensten op zondag. Vanuit ontmoe-
ting en activiteiten samen met anderen, 
verschillende culturen en geloofsgemeen-
schappen willen we inspiratie opdoen voor 
de eigen geloofsbeleving, op alle dagen 
van de week.” 
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