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Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Theresiagemeenschap Borne

Tuin/Gebedsviering zondag 20 september 2020
Beste bezoekers van de vieringen van de
Theresiagemeenschap,
Op zondag 20 september om 10.00 uur als het weer het
toelaat houden we een tuinviering.
Deze vindt plaats in de prachtige tuin van Ria Wienk,
Koppelsbrink 48 Borne (witte huis) toegang via de poort aan
de linker zijde.
Hopelijk kunnen we elkaar daar weer ontmoeten.
Ieder is van harte welkom, opgave is niet nodig.
Mocht het weer echter tegen zitten, houden we de (video)viering deze ochtend om 10.00 uur in
de synagoge waarbij 10 personen welkom zijn, opgave via de mail verplicht.
Mailen naar secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl
Uiterlijk donderdagochtend 17 september krijgt u via de nieuwsbrief te lezen of er een
tuinviering ofwel een videoviering in de synagoge plaats vindt.
Op deze vredeszondag met als thema dit jaar: Vrede verbind verschil; zoals in het kleine
wereldje van het kind, gaan ook in de grote wereld van de volwassenen dingen fout.
We moeten voorzichtig zijn om dat soort dingen direct met kwade wil in verband te brengen.
Zo is er toch niemand onder ons die er bewust voor zorgt dat het etensbordje leeg blijft van dat
kind daar in de derde wereld.
Nee hoor.
Wat veel méér het geval is: we denken er eigenlijk niet aan.
We zijn niet met dat kind bezig!
Ieder voor zich en God voor ons allen… ja toch?
Toch weigert ons christelijk geloof daar in mee te gaan en daarom luidt ons thema: Niemand
mag tekort komen.
Indien u een voorbede, intentie wilt laten opnemen, of een papieren boekje wilt ontvangen mail
dan voor woensdag 16 september naar secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl met
vermelding van uw naam en adres
Dan wordt de voorbede in de liturgie opgenomen en/of het boekje bij u thuis bezorgt.
Hopelijk ontmoeten we elkaar op zondag 20 september!
Van harte welkom!
stuurgroep Theresiagemeenschap
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u theresiaborne@gmail.com toe aan uw adresboek.

