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Aanmelden voor de nieuwsbrief 
Om meer van ons te kunnen laten horen, brengen we vanaf nu elke 2 maanden een nieuwsbrief uit. Deze 
eerste versie ontvang je op papier, daarna willen wij de nieuwsbrieven verspreiden via email. Wil je op de 
hoogte blijven van ons nieuws? Stuur dan even een mail naar teamjeugd@pgborne.nl en meld je aan voor de 
nieuwsbrief. De nieuwsbrieven zullen ook terug te lezen zijn op de website van onze gemeente. 
 

Team Jeugd 
Wij zijn Team Jeugd! Jarenlang waren wij de jeugdraad van de Protestantse Gemeente Borne. Sinds januari 
2020 heten wij team jeugd. Als team jeugd willen wij ‘er zijn’ voor kinderen en hun ouders. Dit doen wij door 
kinderen en jongeren een stem te geven binnen de kerkenraad bij nieuwe beleidsvraagstukken en voorstellen 
vanuit de gemeente. Maar vooral door (samen met andere werkgroepen en heel veel vrijwilligers) activiteiten 
en momenten te creëren waarbij je elkaar kunt ontmoeten. Wij zien graag dat de christelijke traditie 
doorgegeven blijft worden in woorden en waarden, zo blijft er ruimte voor bezinning en verbinding met elkaar 
en met God. Deze activiteiten bieden wij aan: 
 

Voor het hele gezin Jeugdpastoraat: Wanneer er levensgebeurtenissen zijn willen wij ‘er zijn’. Of de 
gebeurtenissen nu groot of klein zijn, leuk of moeilijk zijn. Laat het ons weten! Wij 
kijken wat er past bij de gebeurtenis. Soms is een luisterend oor voldoende, maar 
regelmatig sturen wij kaartjes of bezorgen bijvoorbeeld een hartendeken aan. 

Gezinsdag: Een mogelijkheid voor ouders en kinderen om elkaar ook buiten de kerk  te 
ontmoeten en zich met elkaar te verbinden. 

Voor kinderen van  
0 tot 6 jaar 

Oppasdienst:  Tijdens de zondagse kerkdiensten kunnen kinderen terecht bij de 
oppasdienst.   

Filmpjes van verhalen:  Wij proberen minimaal 1x per maand een filmpje te plaatsen 
van een verhaal, vertelling of prentenboek zodat ouders dit thuis samen met hun 
kinderen kunnen bekijken. 

Voor kinderen van  
4 tot 12 jaar 

Kindernevendienst: Alleen bij doopdiensten en bij diensten op hoogtijdagen wordt er 
kindernevendienst aangeboden. 

Kindervieringen: Diensten waar kinderen echt centraal staan en op hun eigen wijze 
kunnen participeren. 

Basis- en overstapcatechese: Een manier om kinderen met elkaar en met de kerk kennis 
te laten maken. 

Voor kinderen van  
10 tot 18 jaar 

Filmcatechese: Voor de kinderen en jongeren die na de overstapcatechese behoefte 
hebben aan catechese zijn er filmavonden. 

Jongerenactiviteiten: Verbindende en inhoudelijke activiteiten voor jongeren, die graag 
in een groep iets doen.  

Voor ouders Appgroep waarin er ruimte is om verbinding met elkaar te maken en elkaar op de 
hoogte te houden van komende activiteiten.  



Terugblik op 2020 
Het afgelopen jaar verliep anders dan verwacht. In maart van dit jaar moesten wij ineens onze 
geplande Gezinsdag annuleren. Maar als Team Jeugd hebben wij niet stil gezeten. Wij hebben op 
allerlei manieren geprobeerd om toch contact te houden met elkaar en de verbinding in stand te 
houden. Dit hebben wij de afgelopen jaar allemaal wel kunnen doen: 
 

 Paastasjes: Aan het begin van de veertigdagentijd hebben wij bij 
alle gezinnen met kinderen onder de 12 jaar een tasje bezorgd met 
daarin een werkboekje en materialen om zelf thuis stil te kunnen 
staan bij het Paasverhaal en hun eigen kruis te maken. 

 Vergeet-mij-nietjes: Bij alle jongeren zijn vergeet-mij-nietjes 
bezorgd. 

 Kaartjes voor ouderen: Wij hebben een oproep gedaan om kaartjes te knutselen voor oudere en 
eenzamere mensen zodat wij hen een hart onder de riem konden steken. Wij hebben heel veel 
kaartjes ontvangen om weer verder te bezorgen. Nog ontzettend bedankt daarvoor! 

 Kaartjes examentijd: Voor alle kinderen die eindexamen hebben gedaan en geen groot feest konden 
geven, wilden wij toch iets doen. Daarom zijn er bij hen felicitatiekaartjes bezorgd namens Team 
Jeugd. 

 Jeugdapp challenge: Nu ook jongeren niet zomaar kunnen samen komen voor een gezamenlijke 
activiteit, proberen wij die activiteiten digitaal plaats te laten vinden. Via de appgroep worden 
jongeren uitdaagt op opdrachten te doen waarna ze foto’s van het resultaat met elkaar delen. Wil je 
de volgende keer ook meedoen, stuur dan even een berichtje naar Gretha. 

 Zomerboekjes: Alle gezinnen met kinderen tot 12 jaar hebben voor de zomervakantie een 
werkboekje ontvangen waarin zij samen aan de slag konden gaan. 

 Kletsapp: Omdat ook ouders het contact en de verbinding met elkaar misten, zijn we begonnen met 
een groepsapp voor ouders. Op dit moment is er een appgroep voor ouders met kinderen van 0 tot 
en met 6 jaar. Als er behoefte is, kunnen we uiteraard ook groepen aanmaken voor ouders van 
kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar of 12 tot en met 18 jaar. Wil je ook graag toegevoegd 
worden aan de groepsapp, stuur dan even een berichtje naar Lianne. 

 Adventstasjes: Aan het begin van de adventsperiode zijn er opnieuw tassen rondgebracht bij de 
gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Zij kunnen ook deze adventsperiode weer aan de slag met 
verhalen, proefjes en andere opdrachten. Hebben jullie geen tasje ontvangen en daar wel behoefte 
aan, stuur dan even een berichtje naar Lianne. Dan gaan we ons best doen om nog een tasje te 
bezorgen. 

 

Aankondiging kinderkerstviering 

 Kinderkerstviering 2020: zondag 20 december van 13.00 – 18.00 uur 

Onze kinderkerstviering van vorig jaar maakte ons heel enthousiast: een kerk vol met kinderen, ouders, en 
grootouders. We verheugden ons meteen al op de volgende. Maar helaas: we kunnen nog niet met elkaar 
samenkomen in de kerk met Kerst. Daarom bedachten wij een alternatief: een kerstactiviteit voor kinderen en 
hun gezinnen, waarbij je als gezin een route aflegt door de Oude Kerk en de Potkaamp. Daarbij kom je op 
verschillende plekken een kerstactiviteit tegen.  
Om alles goed en veilig te kunnen organiseren is het belangrijk dat je je als gezin aanmeldt voor een bepaald 
tijdstip. Hiervoor kun je gebruik maken van de link in de uitnodiging. Heb je de uitnodiging niet ontvangen of 
lukt het aanmelden niet? Stuur dan even een berichtje of email naar Lianne. Wij verheugen ons er op om jullie 
te verwelkomen op zondagmiddag 20 december. 
 
Met een hartelijke groet, 
de kindernevendienstcommissie: 
Mieke Bouwman, Annelies van Os, Lianne Maatman, ds. Johan Meijer 



Aankondiging jeugdkerstspektakel 
In plaats van onze altijd goed bezochte jeugdkerstnachtdienst, komt er dit jaar een kerstspektakel! Wij willen 

nog niet te veel verklappen maar het wordt met recht een heel spektakel. Kinderen en jongeren uit onze 

gemeente zijn al druk bezig geweest met de voorbereidingen. Het resultaat zal op kerstavond via de website 

van de Protestantse Gemeente Borne met iedereen worden gedeeld. Wij hopen dat u met ons mee gaat 

genieten! 

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezegend nieuwjaar.  

Hopelijk kunnen we elkaar snel weer echt ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 

Team jeugd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Annelies van Os 
06-15382739 

annelies.van.os@gmail.com 

Gretha Sierink 
06-40947017 

gretha@siewer.nl 

Gonneke van Veen 
06-29352498 

h.e.warringa@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Lianne Maatman 
06-22860945 

liannemaatman@gmail.com 

Bastiaan Mul 
Jeugdouderling 

bastiaanmul106@gmail.com 

Johan Meijer 
Predikant 

06-57337388 
ds.johan.meijer@pgborne.nl 

 


