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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 11 juli (aanmelden verplicht)
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Viering Heilig Avondmaal.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de doopouders van Chachaël Smoes, die vanmiddag wordt gedoopt.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Kerkdienst 18 juli (aanmelden verplicht)
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaconie).
2. Kerk.
Liturgie dienst 11 juli in de Oude Kerk
Koster: Immy Hortensius
Organist: Jan Braakman
Lector: Hennie Rozendal
Beeld en techtniek: Cor van Huizen
Zanggroep: Riek Slotman, Dea Valk en Gerard Adams
Voorganger: ds. Gerco Veening
In deze dienst vieren we het heilig avondmaal, we doen
dat zittend.
Orgelspel
Welkom en aansteken paaskaars
Intochtslied: lied 272: 1 en 4 (zanggroep zingt couplet 1,
allen couplet 4)
Bemoediging en groet
Psalm 84: 2 en 3 (zanggroep zingt couplet 2, allen 3)
Kyriegebed
Lied 299j (zanggroep zingt 1 en 3, allen 2 en 4)
Gebed om de Geest
Lezing: Jesaja 26: 7-19
Psalm 139: 1 en 2
Lezing: Johannes 5: 19-36a
Lied 722: 1, 2 en 3 (zanggroep zingt couplet 1,
allen couplet 2 en 3)
Preek
Orgelspel

Nodiging tot avondmaal
Vredegroet
Voorbeden
Stil gebed
Tafelgebed (met lied 985: 1 (door allen) en eerste deel
van lied 403a (door zanggroep))
Onze Vader
Brood en wijn
Dankgebed
Slotlied: lied 827: 1, 2 en 4 (zanggroep zingt couplet 1,
allen zingen 2 en 4)
Zegen
De diaconie vraagt uw hulp
Als diaconie is ons gevraagd of een bewoner van De
Scholtenhof in Zenderen af en toe de vieringen in de
Oude Kerk bij kan wonen. Hij kan niet zelfstandig naar
de kerk komen, tijdens de kerkdienst moet er iemand (op
corona-afstand) bij hem zitten en naderhand moet hij
weer naar De Scholtenhof gebracht worden. De man
heeft verder geen begeleiding nodig.
Er zijn al een paar mensen die graag willen rijden, maar
om het "leuk" te houden kunnen we nog wel wat mensen
gebruiken. Vele handen maken licht werk.
Kortom: ben je beschikbaar om iemand af en toe op te
halen en terug te brengen? Wij gaan dan een haal- en
brengrooster maken. Je kan dit laten weten door een
mailtje te sturen aan:
diaconie@pgborne.nl of jolandabroekate@gmail.com
of elsenwimborne@hetnet.nl
Alvast hartelijk dank namens de diaconie,
Wim Zaalberg
Openstelling Oude Kerk Borne/Lunchconcerten
In juli en augustus is de Oude Kerk, net als vorig jaar, op
woensdagmiddag van 12.00-14.00 uur geopend voor publiek. Je kunt van de gelegenheid gebruik maken voor
een moment van bezinning, de fresco’s bewonderen en
luisteren naar live muziek. NIEUW zijn de lunchconcerten in augustus, verzorgd door een aantal professionele
musici.
4 augustus:
11 augustus:
18 augustus:
25 augustus:

Jan Braakman m.m.v. Bram Jaspers,
orgel vierhandig
Emma Finkers, harp
Maarten Wilmink, orgel
Ronald Moelker, blokfluit

Tijdstip: van 12.30 uur tot ca. 13.00 uur. Collecte bij de
uitgang.

Vacature secretaris College van Kerkrentmeesters
Doel: Het uitvoeren van de beleidsmatige secretariële
werkzaamheden voor het College van Kerkrentmeesters
van de Protestantse Gemeente te Borne.
Werkzaamheden: Het verrichten van secretariële werkzaamheden, zoals het voorbereiden en afhandelen van
vergaderingen, het afhandelen van e-mails, brieven, etc.
De vergaderingen worden genotuleerd door een notulist.
Het bijwonen van de vergaderingen van het College en
van de Kerkenraad. De secretaris is de contactpersoon
voor het College naar buiten toe en is de spil in het web
van het College.
Tijdsbesteding: Kan wisselend zijn; gemiddeld twee á
drie uur per week. De secretaris is ouderling-kerkrentmeester. Hij/zij wordt, op voordracht van het College van
Kerkrentmeesters, door de Algemene Kerkraad benoemd
voor een periode van (min.) 4 jaar.

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 gebruik gemaakt worden, (opgave bij Jolanda Broekate, e-mail: jolandabroekate@gmail.com of
per telefoon 0647294217). Er zijn voor de deelnemers
geen kosten verbonden aan de dag, wel zijn we blij met
een vrijwillige bijdrage.
Opgave, met vermelding van naam, telelefoonnummer
eventueel e-mailadres en het aantal deelnemers, kan via
onze secretaris Klaske Kuipers
• Per e-mail naar diaconie@pgborne.nl
• Telefonisch: 0643742678
• Voor deelname kun je je via de website opgeven door
gebruik
te
maken
van
de
link:
https://pgborne.nl/startzaterdag
Opgave kan tot uiterlijk 7 augustus 2021
Doen jullie mee op zaterdag 4 september?

Bij vragen gaarne contact op te nemen met: Gerie van der
Endt, voorzitter College van Kerkrentmeesters, e-mail:
voorzitter-cvk@pgborne.nl, tel. 0651521091.
Uitnodiging dagje uit Protestantse Gemeente te
Borne op zaterdag 4 september
Vorige week hebben we de uitnodiging voor de startzaterdag al vermeld in de zondagsbrief. Deze week plaatsen
we hem nog een keer omdat er een link in staat naar de
goede pagina op de website en voor de juiste vermelding
van het telefoonnummer.

Hartelijk groet, de diaconie.
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.

We zijn 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.

Uitnodiging

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 deel neemt begint het
‘s morgens en eindigt het om 16.00 uur.

Elke dag is een uitnodiging
om jezelf te oefenen
in waardering voor dit leven,
in waardering voor je kunnen.

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 u.
Heeft u kinderen jonger dan 8 jaar, dan vragen we dat
even te vermelden.
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.
We blijven binnen de gemeente Borne.
We gaan er vanuit dat iedereen zelfstandig, en zo veel
mogelijk per fiets, naar de locatie komt.

Elke dag is een uitnodiging
om goed te zijn voor jezelf
om jezelf op te bouwen.

Elke dag is een uitnodiging
om je te verwonderen
over zoveel goeds in anderen,
over zoveel verlangen naar liefde.
Elke dag is een uitnodiging
om tijd te nemen voor zorg,
om aandachtig te leven.
Elke dag is een uitnodiging
om elkaar te bemoedigen,
om te bouwen aan een wereld
van liefde.
uitnodiging
Marinus van den Berg, Een nieuw begin:
gebeden en gedichten

