
Communicatie binnen onze kerkgemeente: voor wie, wat en hoe? 
 

Waarom? 
Binnen PG Borne willen we communicatie graag slimmer inzetten. Hoe? Door onder meer op dezelfde manier naar dezelfde leden in 
bepaalde leeftijdsgroepen te communiceren. En door de berichten en te kiezen media af te stemmen op die groepen. Idee hierachter? Dat 
we ieder beter op zijn manier bereiken. En dat er ook meer belangstelling komt voor elk communicatiemedium binnen onze kerkgemeente. 
Hiervoor maken we graag de communicatiemensen/groepen, werkgroepen en leden bewust van hoe, wat en waar ze publiceren.  
 

Kernboodschap van de Protestantse Gemeente Borne  
De Protestantse Gemeente Borne is een christelijke kerkgemeente die haar deuren openstelt. Het is een ontmoetingscentrum voor iedereen. Het is er warm en 
veilig. We organiseren diverse activiteiten en kerkdiensten. Leden van de kerkgemeente zijn verbonden met elkaar door God. Zij delen lief en leed en zien om naar 
elkaar en naar de maatschappij. Samen delen, beleven en vieren zij het geloof.      
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 ontmoeten  

 spelen  

 nieuwe vriendjes 
maken 

 samen 

 chillen / jezelf zijn  

 activiteiten 

 samen(zijn) / 
ontmoeting 

 activiteiten die 
prikkelen  

 ontmoeten van 
leeftijdgenoten  

 eigen mening vormen  

 maatschappelijke, 
sociale en eigen 
thema’s 

 maatschappij / 
buurthuis  

 inspiratie 

 samenzijn / 
ontmoeting / 
verbinding  

 ervaringen en 
gevoelens delen 

 steun bieden 

  verbinden, delen  

 omzien naar 
elkaar / je bent 
niet alleen  

 bezinning / 
levensvragen 

 verbinden  

 omzien naar 
mensen die het 
nodig hebben  

 invulling na 
arbeid / nuttig 
zijn voor 
anderen 

 betrokken  

 verbinden / 
verbonden  

 vertrouwen en 
troost in geloof 
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PG Borne is een 
kerkgemeente waar 
je vriendjes 
ontmoet, nieuwe 
vriendjes maakt en 
samen nieuwe 
dingen ontdekt. 

PG Borne is een 
kerkgemeente waar 
je jezelf mag zijn. We 
ontmoeten elkaar, 
doen samen 
activiteiten, chillen 
en hebben het 
gezellig. 

PG Borne is een kerk-
gemeente waar je leef-
tijdsgenoten ontmoet 
en samen activiteiten 
onderneemt die 
prikkelen. Bespreken 
van maatschappelijke 
en sociale thema’s 
helpen je eigen 
mening te vormen. 

PG Borne is een 
kerkgemeente die de 
maatschappij 
verbindt met jou. Je 
vindt er inspiratie, 
ontmoet elkaar en 
deelt ervaringen en 
gevoelens. Je staat 
klaar voor elkaar. 

PG Borne is een 
kerkgemeente waar 
je welkom bent en 
die jou steun biedt. 
Bezinningsmo-
menten en 
levensvragen 
verbinden je met 
anderen. 

PG Borne is een 
kerkgemeente 
waar we naar 
elkaar omkijken 
en steun bieden 
aan elkaar. We 
verbinden ons 
door contact met 
elkaar te 
onderhouden. 

PG Borne is een 
kerkgemeente die 
je vertrouwen en 
troost in het geloof 
biedt. Je blijft via de 
kerkgemeente 
betrokken bij de 
maatschappij; 
leden zien naar je 
om. 



Wie heeft welk leven en leest welke media? Bij welke invalshoeken vinden we aansluiting? 
 

Jesper Harbers, 11 jaar 

Twee-onder-een kap, 
Bornsche Maten, Borne 

groep 8, Het Prisma 
Borne 

zakgeld, € 2,50 per week 

woont bij zijn ouders en 
zusje Susan 

 

 hobby’s: voetballen, buiten spelen, vissen, koken 

 vakantie: met de tent en zijn ouders naar 
Oostenrijk & Frankrijk 

 radio & tv: jeugdjournaal, Studio Sport, 
sportprogramma’s, kookprogramma’s 

 bladen & literatuur: VI, vissen, Dagboek van een 
Muts serie 

 sites: van alles, maar weinig 

 social media: Whatsapp 
 
 

Maud Horstlinde, 16 jaar 

woont op de Tichelkamp bij 
haar ouders (enig kind) 

Arbeiderswoning 

zakgeld en kleedgeld 

Maud brengt folders rond 
en heeft een krantenwijk 

  

 hobby’s: zingen in schoolband, mode ontwerpen, 
winkelen met vriendinnen 

 vakantie: Zeeland, Friesland, eilanden in mobile 
home 

 radio & tv: Brugklas, Spotify, Netflix 

 bladen & literatuur: Donald Duck, verder leest ze 
niet 

 sites: Netflix, achterklap nu.nl 

 social media: SnapChat, WhatsApp, Instagram

 

 hobby’s: hockey, vrienden, feesten, Formule 1 

 vakantie: stedentripjes, vnl Europa 

 radio & tv: on demand, Netflix 

 bladen & literatuur: NRC Next, Detectives, 
filosofische boeken, 

 sites: nrc.nl, nos.nl, fd.nl, formule1.nl 

 social media: Instagram, Facebook, Twitter 
 
 

Piet Broers, 35 jaar 

woont samen met Michèle, 
gehuurde woning 

Construction Manager bij 
TataSteel 

€ 46.000 per jaar 

studeerde Elektrotechniek 
aan de Saxion Hogeschool 

 

 hobby’s: voetbal, vrienden, lekker eten 

 vakantie: vliegen naar Middellandse Zee 

 radio & tv: nu.nl, Penoza, NOS journaal, Wie is de 

 mol? 

 bladen & literatuur: managementboeken & 
studieboeken 

 sites: bol.com, consumentenbond.nl 

 social media: LinkedIn, Facebook, hij doet alles op 
zijn mobiel 

 

 

 hobby’s: familie, vrienden, tennis, bridge 

 vakantie:luxe zonvakanties (Curacao, Florida etc) 

 radio & tv: Shownieuws, Linda Zomerweek, Eigen 
huis & tuin, 1 tegen 100 

 bladen & literatuur: leest niet 

 sites: welke.nl, pgborne.nl, rtlnieuws.nl 

 social media: Facebook, Pinterest 
 
 

Hans Bouwmaat 71 jaar 

Centrum van Borne 

Appartementencomplex 

AOW en goed pensioen 

werkte altijd voor Akzo,  

getrouwd met Annie, 4 
kinderen,12 kleinkinderen 

  

 hobby’s: knutselen in 
z’n schuur, fietsen, dagjes uit 

 vakantie: met de caravan naar Duitsland, Frankrijk 

 radio & tv: klassieke muziek, 8 uur journaal, per 
seconde wijzer, een vandaag 

 bladen & literatuur: Quest, Plus, krant AD 

 sites: google is zijn vriend, van alles 

 social media: zijn vrouw gebruikt WhatsApp en 
Facebook. 

  

Jeroen de Wit, 20 jaar 

woont op kamers in 
Groningen, heeft vriendin 

student Economie, bijbaan 
barkeeper in een kroeg 

€ 5.000 per jaar + studieschuld 

student Hanzehogeschool, 
Bedrijfskunde MER 

Anneke de Jong, 86 jaar 

Verzorgingshuis, Borne 

 AOW 

was getrouwd met Jan,  
hij overleed 15 jr geleden 

Janine Jakobs, 55 jaar 

woont in Stroom-Esch  

parttime interieuradviseuse 
bij Brok Interieur 

€ 24.000 per jaar 

Interieuracademie 
Amsterdam 

Getrouwd met Frits, 2 
dochters, 3 kleinkinderen 

 
 hobby’s: haken, kaartspelletjes, tv-kijken 

 vakantie: 1 keer per jaar met Zonnebloemboot 

 radio & tv: kerkradio, radio 1, spelprogramma’s, All you 
need is love, 8 uur journaal 

 bladen & literatuur: Story, Margriet, Libelle, Weekend 

 sites: nu.nl 

 social media: op de iPad: Facebook en WhatsApp 


