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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 kerkdienst 13 juni
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 ons allen
naar mevr. Schlömer, Vedergras 35.
De tweede bos is voor dhr. J.C. Isarin,
Watertorenstraat 5.
Collecte: 1. Twentse wensambulance (diaconie).
2. Kerk.
Online kerkdienst 20 juni
Oude Kerk
10.00 uur: Marije Kooistra.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Kerk in Actie; Griekenland - opvang voor
gestrande vluchtelingen (diaconie).
2. Kerk.
Orde van dienst 13 juni 2021 (ontmoetingsdienst).
Zang door Andrieke Horsting, Klaske Kuipers en Lida
van der Pol
Organist: Jan Braakman
Koster: Immy Hortensius
Beeld en Techniek: Erik Middag
Ouderling: Bastiaan Mul
Collectant: Andrieke Horsting
Voorganger: ds. Gerco Veening
Verdere medewerking door Andrieke en Klaske

Welkom op de gemeenteavond in (nog steeds) Coronatijd.
We hebben als kerkenraad besloten dat we een gemeenteavond willen houden en wel op 22 juni a.s. Dat is nog
steeds in Coronatijd maar het is gewoon hard nodig om
elkaar weer te zien en te informeren.
Het gaat tijdens deze gemeenteavond onder andere over:
• De verbouwing van de Potkaamp
• Een meerjarenthema, namelijk "Groene theologie"
• De ondersteuning van een hospice dat in Borne
zal komen
• De uitbreiding van Team Jeugd met professionele ondersteuning
De avond zal op 22 juni zijn in de Oude kerk. Het begint
om 19.30 uur (helaas zonder koffie). Er kunnen maximaal 50 personen in de kerk, dus is het nodig dat men
zich opgeeft ( kan bij de kosters) en zich houdt aan de
coronamaatregelen. De gemeenteavond kan thuis live gevolgd worden zoals bij onze diensten, zij het dan dat het
alleen live gevolgd kan worden en niet naderhand.
We hopen dat het een goede avond mag worden en we
zien er naar uit.
Namens de kerkenraad,
Ds. Gerco Veening
(opgave bij de kosters kan via koster@pgborne.nl of telefonisch: 0621100945)

Het thema is: Ga je weg….

Ook deze zomer weer een leuk dagje uit voor iedereen

Klokken worden geluid
Orgelspel
Welkom
Eerste lied: lied 209
Bemoediging en groet
Kyriegebed
Glorialied: lied 303: 1 en 3
Gebed om de Geest
Lezing: Micha 4: 1-7
Lied 1016
Lezing: Johannes 4: 5-26
Lied 653: 1 en 3
Preek
Orgelspel
7 kaarsen worden ontstoken
Gebeden
Slotlied; lied 849: 1 en 2
Zegen met gesproken amen.

Net als de voorgaande jaren, wil de Werkgroep Vakantie
en Uitstapjes van de Protestantse Kerk Borne ook de komende zomer graag weer iets betekenen voor gezinnen
die het financieel niet breed hebben. We willen ervoor
zorgen dat kinderen uit deze gezinnen een leuk dagje uit
kunnen beleven of een korte vakantie kunnen vieren.
Het ziet ernaar uit dat een uitstapje naar een pretpark of
dierentuin gelukkig weer mogelijk is. Daarom doen we
om te beginnen weer een beroep op u.

Helpt u weer mee?
Als u vrijkaartjes of kortingskaarten hebt voor bijvoorbeeld attractieparken of dierentuinen en u maakt er zelf
geen gebruik van, dan kunt u die kaartjes aan ons beschikbaar stellen. Het gaat om aanbiedingen die in de zomer geldig zijn. Wij zoeken dan een match met een gezin
dat juist een wens heeft in die richting. U hoeft dus zelf
niet mee en u hoeft verder niets te doen. U hoeft ons alleen te melden wat u in de aanbieding hebt.
Vervoer
Ook treinkaartjes of andere vervoersmogelijkheden zijn
welkom. Dat geldt deze zomer nog meer dan in de voorgaande jaren. We waren gewend om één of twee keer per
jaar een touringcar te huren. Op die manier kon een grote
groep mensen die zelf geen vervoer hebben, toch een
dagje uit. Dat zal nu door de corona-maatregelen waarschijnlijk nog niet gaan. Daarom zoeken we alternatieven. Bijvoorbeeld in de vorm van treinkaartjes.
Vakantie-accommodatie
Misschien hebt u een vakantiehuisje in de omgeving dat
u tegen kostprijs wilt verhuren. Of uw caravan hier in de
buurt staat in de zomervakantie toch nog een paar weken
leeg. Daar zou u een gezin waarschijnlijk een groot plezier mee kunnen doen. Wij bemiddelen dan graag.
Ook andere ideeën om op een betaalbare manier kinderen
en hun ouders een leuke vakantie(dag) te bezorgen zijn
uiteraard van harte welkom.

"Solidariteitskas 2021"
Van gemeenten voor gemeenten!
Inmiddels hebben alle belijdende leden van onze gemeente een brief "Solidariteitskas 2021" ontvangen. Als
Protestantse Gemeente in Borne hopen wij op uw solidariteit en bijdrage. Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek, een plek waar mensen God kunnen ontmoeten
en voor elkaar kunnen zorgen. Op dit moment worden we
hard getroffen door de coronapandemie maar voorzichtig
kunnen we weer hoopvol naar de toekomst kijken en
plannen maken om weer volop gemeente te zijn.
Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen
ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen.
Daar ontbreekt het bij sommige gemeenten helaas aan.
Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas. Deze is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en kerken uit het hele land dragen
een vast bedrag bij.
Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10 per belijdend lid, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze
eigen Bornse gemeente. U mag uw gift overmaken op rekeningnummer: NL26RABO0373717016 t.n.v. Protestantse Gemeente Borne, inzake Solidariteitskas.
Sylke Hesselink

U kunt uw aanbod doorgeven:
Per mail: uitstapjes@pgborne.nl
Per telefoon: 06-40335202 (Rita Kremer)

Uit de gemeente
Dhr. G.H. Tannemaat , Letterveldweg 91, die al enkele
maanden in het Meulenbelt verblijft, is momenteel opgenomen in het ziekenhuis van Almelo.

Vrijkaartjes en dergelijke kunt u ook in de bus doen bij
één van de werkgroepleden:
Jacqueline ten Veen, Ligusterstraat 8
Rita Kremer, Molenkampsweg 37
Goos Griffioen, Kerkedennen 34

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.

Jaarrekening 2020
De door het College van Kerkrentmeesters opgestelde
jaarrekening 2020 van de Protestantse gemeente te Borne
is besproken in de kerkenraadsvergadering van 27 mei
2021. De kerkenraad is voornemens deze jaarrekening
goed te keuren in de vergadering van 24 juni a.s. nadat
deze ter inzage heeft gelegen. Een samenvatting van de
rekening 2020 en de begroting 2021 zijn terug te vinden
op onze website www.pgborne.nl. De relevante stukken
liggen van 13 tot 23 juni 2021 ter inzage bij de penningmeester. Voor het maken van een afspraak verzoeken wij
u te bellen; 074-2666091 of te mailen naar
penningmeester-cvk@pgborne.nl

Soms

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Willem-Jan Scheper, penningmeester

UIT: Toon Hermans Gebedenboekje

Heer,
soms is het alsof U niet bestaat.
Dan is alles leeg
eenzaam en koud.
Maar als ik dan weer
Uw ontferming voel
komt er een warmte rond mijn hart
als van een vuur
en ik wend mij
opnieuw tot U
met hoop in het hart.

