Lunchconcert

Lunchconcerten

Groen geloven
Vanuit Gods schepping staat alles
op gelijke hoogte: mens, dier, plant,
boom enzovoort. Maar hoe gaan
we om met die schepping? Ons doen
en laten en onze houding hebben
immers veel invloed op het milieu en
ons klimaat.

Hier gaan we
aan werken
Als Protestantse Gemeente Borne
kijken we graag vooruit. In deze
folder vertellen wij u graag wat
onze plannen zijn.
Onze extra plannen voor 2022
• Jeugdwerker aannemen
• Groen geloven
• Concerten houden
• Richting bepalen

Binding met geloof & kerk
Deze jeugdwerker gaat meer aandacht
geven aan jeugd en jonge gezinnen.
Doel? Hen meer binding te geven met
het geloof en de kerk. Heel welkom,
naast de aandacht die we natuurlijk
houden voor alle andere leeftijden.

De jeugd is
onze toekomst

In de Oude Kerk al gedaan
• Verwarmingsketels vernieuwd
• Verwarming (convectoren)
vervangen door energiezuinige
apparatuur
• Inkoop groene energie (al jaren)

Iedereen & alles is gelijk
In onze wereld heeft de mens zich
boven alles en iedereen geplaatst.
Wij moeten terug naar de oorsprong!
Dát is waar we als kerkgemeente
vanaf 2022 voor gaan. En dat ziet u
terug in onze gebouwen (waar al
diverse zaken zijn ‘vergroend’) én
in andere activiteiten.

De christelijke traditie doorgeven, dat
vinden we belangrijk. Voor hun leven
en voor de toekomst van de kerk. Daarom nemen we per 1 januari een jeugdwerker in dienst voor 4 jaar.
Binding? Bijvoorbeeld via:
• Gezinsdagen
• Kindervieringen
• Gespreksgroepen voor 16+
• Speciale ruimte voor jeugd
in de Potkaamp

In de Potkaamp gepland
Verbouwen en verduurzamen via o.a.:
• Betere isolatie wanden en vloeren
kosterswoning
• Led-verlichting
• Energiezuinige apparatuur in de
keuken
• Deels verwarmen en koelen met
een nieuwe warmtepomp

Verder staan er binnen groen geloven
onder meer lezingen en speciale kerkdiensten op de planning. Ook andere
onderwerpen spelen door ons hoofd.
Hierover wisselen we graag met u van
gedachten.
Zie ook www.pgborne.nl/groen.

Richting bepalen
Welke kant willen wij verder op als
Protestantse Gemeente Borne? Daar
denken we onder begeleiding van
een extern persoon over na.
Ouderen, jongeren, andere groepen
Waar moet onze aandacht (extra)
naartoe?

De Oude Kerk leent zich heel goed
voor concerten. In 2022 gaan wij
daarom in de zomermaanden vaker
Bram Jaspers en Jan Braakman, orgel
lunchconcerten
en andere muzikale
Oude Kerk Borne, 4 augustus 2021
ontmoetingen
houden.
12.30 uur tot 13.00 uur
Toegang: vrij, collecte na afloop

Een mooie manier om mensen van
buiten de kerk kennis te laten
maken met onze gemeente.
Van richting naar medewerkers
Op basis van die richting kiezen we
ook welke mensen we hiervoor in
dienst willen hebben en houden. Zoals kerkelijk werkers en/of dominees.
Van geld naar actie
Die richting hangt óók af van wat u
aan geld geeft. De kerkelijke provincie kijkt voor toezicht namelijk over
onze schouder mee. Geeft u méér
geld? Dan kunnen én mogen we ook
meer doen.
Geef dus royaal als u wilt dat we
méér doen.

Protestantse Gemeente Borne
www.pgborne.nl

Geef

Binnenkort ontvangt u een brief met
alle betaalgegevens voor deze Actie Kerkbalans.
Goed om te weten
Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans valt
voor de belastingdienst onder;
‘Giften aan goede doelen’ of
“Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI).
Kiest u voor een periodieke schenking?
Dan mag u zelfs het hele bedrag
aftrekken bij uw belastingaangifte.

Meer weten over Actie Kerkbalans?
www.pgborne.nl/gift

Het kerkelijk bureau is gevestigd
Oude Kerkstraat 11 Borne
Telefoon: 06-11 68 25 84
kerkelijkbureau@pgborne.nl

voor
de toekomst
Vooraankondiging AKB
Protestantse Gemeente Borne

