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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 4 juli (aanmelden verplicht)
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Overstapdienst.
Pianist: Lex Griffioen.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. C. ter Horst, Dijkhuis
116.
De tweede bos is bestemd voor mevr.
mevr. A. Olde Kalter, Meidoornhof 32
De bloem met attentie is voor Britt Olde
Kalter, Meidoornhof 32.

Liturgie zondag 4 juli in en vanuit de Oude Kerk
Overstapdienst
Voorganger: ds. Johan Meijer
Pianist: Lex Griffioen
Zangtrio: Hetty Siekman, Jansje Bos, Lenze Vondeling
Ouderling van dienst: Bastiaan Mul
Collectant van dienst: Andrieke Horsting
Namens de kindernevendienstcommissie: Lianne Maatman
Beeld en techniek: Erik Middag
Koster: Antje Braaksma
Pianospel voor de dienst
Inleidend piano bij binnenkomst van de ambtsdragers
Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van
de Paaskaars
Intochtslied 218: 1 trio, 2 allen, 3 trio, 4 allen
Stil moment, woorden van bemoediging en groet
Drempelgebed
Kyrie en gloria: 299j: 1 trio, 2 allen, 3 trio, 4 allen
Gebed tot de Geest
Inleiding op het thema;
Schriftlezing: Genesis 6: 9-22 - 7: 3 en 8: 15-19
Lied 163b door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v.
Hanna Rijken
Overdenking
Pianospel
Als er een afkondiging van overlijden is, zingt het trio:
'Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die
bij ons blijft'
Voorbeden met acclamatie lied 368f
Stil gebed
Onze Vader (samen uitgesproken)
Slotlied: 416
Zegen met gesproken Amen
Pianospel

Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie).
2. Kerk.
Kerkdienst 11 juli (aanmelden verplicht)
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Viering Heilig Avondmaal.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Zomervakantie Kerkelijk bureau
Tijdens de zomervakantie, van vrijdag 9 juli tot en met
maandag 23 augustus, ga ik met mijn gezin genieten van
de zomervakantie en de zon!
Daarom is deze 6 weken het Kerkelijk Bureau alleen per
e-mail en via WhatsApp bereikbaar.
E-mail: kerkelijkbureau@pgborne.nl
WhatsApp: 06-11 68 25 84
Het spreekuur in de zomervakantie, graag op afspraak.
Op dinsdagavond 24 augustus is het Kerkelijk bureau
voor spreekuur bereikbaar van 18.00 tot 20.00 uur. En op
woensdagochtend 25 augustus van 9.00 tot 11.00 uur.
Graag ontvang ik dan alle bloemenbonnen, collectes en
declaraties die u heeft voor het Kerkelijk Bureau.
Vanaf dinsdag 31 augustus is het wekelijkse spreekuur
weer op dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur.
Voor iedereen alvast een fijne zomer!
Zonnige groet van Gerjo Timmerman
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De kerk heeft vrijwilligers nodig. Wie kan er tijd vrij
maken om ons te helpen?
Aan het eind van dit jaar zijn er ambtsdragers die aftreden. Naast de bestaande vacatures komen er dus nog een
paar bij. Daarom willen we met de onderstaande oproep
een beroep op u doen. Denk er eens over na. Er is vast
iets dat u aanspreekt.
Diaconie
Is op zoek naar een diaken.
Op verschillende manieren kwetsbare
mensen willen helpen. Zoals ondersteuning geven als het even niet meezit in financiële zin als ook sociaal/praktische
zin.
We kunnen uw hulp goed gebruiken bij
de verschillende activiteiten.
Bent u die helpende hand die ons wil versterken. Correspondentieadres:
diaconie@pgborne.nl
Team Jeugd

We zouden graag 2 mensen willen toevoegen aan de groep.
Hulp bij de organisatie van een programma of zelfs alleen administratieve
werkzaamheden (denk hierbij aan het
versturen van verjaardagskaarten).
Lijkt je dit leuk, laat het ons weten.
Correspondentieadres:
teamjeugd@pgborne.nl

CVK

Het College van Kerkrentmeesters beheert financiële geldstroom. Is bezig met
grond, gebouwen, techniek en personeel.
Een zeer breed werkgebied waarbij
enige kennis op een gebied van belang
is.
Een taak die meestal gericht is op de toekomst. Interessant dus. Iets voor u?
Correspondentieadres: kerkrentmeesters@pgborne.nl

Openstelling Oude Kerk Borne / lunchconcerten
De kerk is meer dan een
plaats van samenkomst
op de zondagmorgen.
Het is een ontmoetingsplek en cultureel centrum ineen. In de maanden juli en augustus is de
Oude Kerk daarom, net
als vorig jaar, op woensdagmiddag van 12.0014.00 uur geopend voor
publiek. De geïnteresseerde toerist en toevallig passant worden in de
gelegenheid gesteld even uit te rusten, te genieten van het
fraaie, monumentale interieur en te luisteren naar livemuziek.
Of je nu op zoek bent voor een moment van bezinning of
de fresco's wilt bewonderen, kom binnen en onthaast je.
NIEUW zijn de lunchconcerten in augustus, verzorgd
door een aantal professionele musici. Hieronder een
tweetal veelbelovende jonge musici met Twentse roots,
studerend aan de Nederlandse conservatoria: Maarten
Wilmink en Emma Finkers. De serie wordt geopend door
organist Jan Braakman met medewerking van zijn Hammer collega Bram Jaspers in een programma voor orgel
quatremains. De bekende Boekelose musicus Ronald
Moelker sluit de serie af. Een aanrader.
4 augustus:

Jan Braakman m.m.v. Bram Jaspers, orgel
vierhandig
11 augustus: Emma Finkers, harp
18 augustus: Maarten Wilmink, orgel
25 augustus: Ronald Moelker, blokfluit
Tijdstip: van 12.30 uur tot ca. 13.00 uur. Collecte bij de
uitgang
Uitnodiging dagje uit van de Protestantse Gemeente
te Borne op zaterdag 4 september
Wat hebben we elkaar gemist!

Pastorale raad In onze kerkenraad zijn 2 vacatures voor
pastorale ouderlingen. Je wordt bevestigd in het ambt, maakt deel uit van de
kerkenraad (maandelijkse vergadering)
en het zogeheten consistorie (predikanten en pastorale ouderlingen) en je bent
deel van de Pastorale Raad. Deze is
tweemaandelijks. In onderling overleg
kunnen we kijken op welke plek in de
gemeente je het bezoekwerk kunt uitoefenen. Dit bezoekwerk wordt ook gedaan door pastorale medewerkers. Zij
doen bezoekwerk en maken deel uit van
de Pastorale Raad. Wie interesse heeft in
de functie van Pastoraal Ouderling of
Pastoraal medewerker kan contact op nemen met één van de predikanten. Correspondentieadres:
ds.johan.meijer@pgborne.nl /
ds.gerco.veening@pgborne.nl

Natuurlijk konden we eerst online naar de kerk en later
ook met een beperkt aantal mensen kerken en het was
heel mooi dat die mogelijkheden er waren.
Het koffiedrinken na afloop van de dienst, het samen zingen in het koor of de Cantorij, 'Samen eten in de Potkamp', het samen haken van Hartendekens, allerlei vergaderingen via ZOOM in plaats van in het echt en nog zo
veel meer activiteiten waarbij we normaal samenkomen
en elkaar ontmoeten konden door corona niet doorgaan.
Vandaar dat we erg blij zijn dat we jullie kunnen uitnodigen voor een (activiteiten) dagje uit dat we combineren
met de startzondag. We vieren dan dat we weer echt samen kunnen zijn en tegelijk vieren we de start van het
kerkelijk seizoen 2021/2022.
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Het wordt een dag voor jong en oud. Met de geplande
activiteiten houden we rekening met alle groepen uit
onze gemeente. Ook als u bijvoorbeeld slecht ter been
bent, bent u van harte welkom. Kortom 'er is voor elck
wat wils'. Afhankelijk waaraan je deelneemt begint het
's morgens en eindigt het om 16.00 uur.

De liefde Gods
er is een schuilplaats op de aarde
waar je als godskind veilig bent
waarheen je dag en nacht kunt vluchten
als niemand hier je smarten kent
het is een vesting vast verankerd
onwrikbaar als een sterkte rots
het is de rustplaats voor vermoeiden
die schoonste plek: "de liefde Gods"

Laat ons weten of je ook komt op de betreffende locatie
die voor iedereen geschikt is. Met de mogelijkheid:
•
Via een fietspuzzeltocht die zal starten om 10.30
uur.
•
Of rechtstreeks. U bent dan van harte welkom
om 11.00 uur.
In elk geval zorgen wij voor koffie/thee, frisdrank, versnaperingen en de lunch!
Heeft u een dieet of iets waarmee wij rekening moeten
houden, dan horen we dat graag bij opgave.

er is een schuilplaats op de aarde
waar God je hart'lijk welkom heet
met deuren wagenwijd geopend
opdat je nooit Zijn trouw vergeet
en kom je binnen moegestreden
als een verdwaalde in de nacht
aanschouw je in een gloed van vrede
"de liefde Gods" in al haar pracht

We blijven binnen de gemeente Borne.
We gaan ervan uit dat iedereen zelfstandig, en zo veel
mogelijk per fiets, naar de locatie komt. Als je echt geen
vervoer hebt probeer dan met iemand mee te rijden die
per auto komt. Als dat niet lukt, kan van de autodienst
(opgave bij Jolanda Broekate, e-mail
jolandabroekate@gmail.com of per telefoon
0647294217) gebruik gemaakt worden.

er is een schuilplaats op de aarde
waar geen verwijt, geen aanklacht klinkt
het is de vrijstad voor geplaagden
waar 't licht van Gods genade blinkt
en durf je niet die plaats te zoeken
wellicht door eigen mening trots
misschien dat ik je dan mag wijzen
die schoonste plek: "de liefde Gods"

Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan
de dag, wel zijn we blij met een vrijwillige bijdrage.

Frits Deubel
Opgave, met vermelding van naam, telefoonnummer,
evt. e-mailadres en het aantal deelnemers, kan via onze
secretaris Klaske Kuipers.
•
Per e-mail naar diaconie@pgborne.nl
•
Telefonisch: 06643742678
•
Of vanaf 3 juli via het opgaveformulier op de
website: www.pgborne.nl
Opgave kan tot uiterlijk 7 augustus 2021
Doen jullie mee op zaterdag 4 september?
Hartelijk groet, de diaconie
Uit de gemeente
Mevr. J.H. Uittenboogaard-van der Wolf woont nu in het
Dijkhuis, afdeling de Bijenkorf, woning 3, kamer 4.
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.
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