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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".

Kerkdienst 20 juni (aanmelden verplicht)
Oude Kerk
10.00 uur: Marije Kooistra.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Kerk in Actie; Griekenland - opvang voor
gestrande vluchtelingen (diaconie).
2. Kerk.
Kerkdienst 27 juni (aanmelden verplicht)
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Collecte 20 juni
Griekenland, opvang gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen
waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid komen mensen uit
Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije terecht in Griekse
vluchtelingenkampen. Ze verblijven in tenten en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire
voorzieningen. Het ergste is misschien wel de uitzichtloosheid, het jarenlange onzekere wachten.
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op
een beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een betere
plek te krijgen.
Door
uw
bijdrage
over
te
maken
op
NL06RABO0309476119 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Borne o.v.v. collecte Kerk in Actie, steunt u
dit belangrijke werk van Kerk in Actie voor opvang van
gestrande vluchtelingen.
Hartelijk dank!
ZWO-commissie
Liturgie 20 juni Oude Kerk
Wereldvluchtelingendag
Voorganger: Marije Kooistra
Organist/ pianist: Jan Braakman
Zangtrio: Lenze Vondeling, Rita Kremer en Riek Slotman
Lector: Lenze Vondeling
Ouderling van dienst: Arend Jan Overbeek
Diaken van dienst: Carla Middag
Beeld en techniek: Roel van Os

Klokken worden geluid
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van
de Paaskaars
Aanvangslied: Lied 215: 1, 3 en 7
Stil moment, bemoediging
V: Onze Hulp en onze verwachting is in de naam van de
Heer
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: U, bron van liefde, licht en leven
V: Bevestig ons vertrouwen en schenk ons Uw genade en
vrede
Groet:
V: De Heer zal bij u/ ons zijn
A: De Heer zal u bewaren
Gesproken gebed
Gloria: Lied 305: 2 en 3
Gebed om de Geest
Schriftlezing Jona 3: 6 - 4: 11
Lied 188: 1 en 2 (Inleidend lied op Evangelielezing)
Evangelielezing: Johannes 4: 27-42
Lied 188: 3 en 4
Overdenking
Orgelspel
Afkondiging van overlijden met daarna lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inleidend filmpje over collectedoel
Slotlied 425
Opdracht en zegen met gesproken Amen
Orgelspel
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
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Willem-Jan Scheper, penningmeester
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 en zich houdt aan de coronamaatregelen.
Opgave kan bij de kosters: tel. of Whatsapp 06 21 10 09
45, e-mail koster@pgborne.nl.
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
Uit de gemeente
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.

God is liefde
Boven woorden, boven beelden,
boven water, boven licht
krijgt Gods liefde een gezicht
in de liefde onder mensen.
Boven vreugde, boven zorgen,
boven opstand, boven rust,
staat de liefde die ons kust
want in haar is God verborgen.
In die mens van lang geleden
die als eerste is gegaan,
uit de dood is opgestaan,
is God aan het licht getreden.
In het brood wat wordt gebroken
en de wijn die wordt gedeeld
wordt zijn leven doorverteld
wordt Gods naam weer uitgesproken.
In de liefde zonder grenzen
onder mensen met elkaar
daar wordt ons zijn naam gewaar
God is liefde onder mensen.
Michaël Steehouder, Een kring van mensen,
Baarn 1990, 5.

