
Ik ben voor…..
toekomst van mijn kerk in Borne 

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en  
met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in 
geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig heb-
ben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de 
kerk die verbindt. 
 
Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Wat doen (en deden) we met uw geld? 
In deze folder ziet u waar uw geld in 2018 onder meer  
naartoe ging. En vooral waar we uw bijdrage voor
2019 voor vragen (zie achterkant). 
  

Doet u (weer) mee?

Vieringen & andere activiteiten 2018

Feestavond 
Talenten kwamen in beeld tijdens de  
feestavond die vooraf ging aan de  
Startzondag. Toneelspelers, dichters,  
muzikanten – ieder deed zijn best.

Oogstdankdienst 
Dat wat de aarde ons schenkt, stond  
centraal in de oogstdankdienst.  
Het leverde een mooie viering en  
prachtige oogststukken op. 

Betere communicatie  
Een extern bureau hielp met opstellen van  
een communicatiemiddel. Daarmee hebben  
we meer handvatten voor wie, wat en hoe  
we iets vertellen.

Ontmoetingsdag
25-plussers organiseren elk jaar een  
ontmoetingsdag. Elkaar in een gezellige  
sfeer ontmoeten staat hier centraal.

Vrijwilligersavond
Veel vrijwilligers brengen en halen bewoners 
om naar de zondagsviering in ‘t Dijkhuis te 
gaan. Deze vrijwilligers kregen als dank een 
bijzondere avond aangeboden.

Materiaal & activiteiten jeugd 2018
 

Tafeltennistafel
Een potje tafeltennissen op de nieuw
gekochte tafeltennistafel houdt de jeugd
(én ouderen) lekker bezig.

Spelletjes 
Koehandel spelen met kaarten. 
Sjoelen. Twister. Gamen.  
De jeugd vermaakte zich er prima mee.

Kindernevendienst 
Vriendjes maken en samen nieuwe dingen 
ontdekken tijdens de kindernevendienst.

Overstapdienst
De laatste dienst voor de zomervakantie 
stond in het teken van de kinderen die 
overstappen van de kindernevendienst  
naar de jeugdactiviteiten. 

Nacht zonder dak
Jongeren sliepen tijdens de Nacht zonder Dak  
in kartonnen dozen. Dit vergrootte  
hun bewustzijn van hoe mensen soms  
moeten leven.

Gebouw en tuin 2018

Verlichting 
Dankzij een goed verlichtingsplan
branden er nu energiezuinige led-lampen
in de Oude Kerk. Ook wordt nu onder meer
het kerkorgel mooier uitgelicht.

Renovatie 
Een monument in stand houden betekende
in 2018 investeren in o.a. het  schilderen van  
verrotte deuren en dakluiken vervangen.

Voegen buitenmuren 
Eveneenszijn er veel reparaties aan de  
de buitenmuren gedaan, waaronder herstellen 
van scheuren en het opnieuw invoegen van  
loszittende stenen.

Opknapbeurt tuin 
We investeerden flink in de tuin.  
Het resultaat mag er zijn: de tuin staat er  
prachtig bij.

Tuindag
Twee keer per jaar houden we een tuindag.
Dan maken we met een groep vrijwilligers
de tuin voorjaars- of winterklaar.



Mensenwerk in 2019 

Nieuwe vorm van pastoraat  
Hoe kunnen we via pastoraat nog beter 
omzien naar elkaar? Hiervoor werkt een 
aantal kerkgenoten aan een plan waarbij 
groepen buurtgenoten steviger contact 
houden met elkaar.
 

Voor bovengenoemd doel denkt de werk-
groep Omzien en pastoraat (voorheen 
doelgroepenpastoraat) nu de details uit 
hoe te werken met buurtkringen.   

 
De zin van het leven
Hoe geeft u zin aan het leven? Hoe doen 
anderen dat? 
 

Bovenstaande komt in beeld op de Dag van  
de zingeving, die we op 12 oktober 
organiseren.

 

High Tea 
We organiseren verschillende ontmoetings-
bijeenkomsten. Eentje daarvan is de high tea 
voor nieuwkomers in onze gemeente.
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Gebouw in 2019
 
Muurschilderingen
Scheuren in de muren en verbleekte 
muurschilderingen – de hoogste tijd om 
de binnenkant van de Oude Kerk aan te  
pakken. 

Op deze foto ziet u wat een opknap-
beurt bij een klein stukje muur al doet. 

Verbouwing Potkaamp
Koffiedrinken na de dienst. Ouderensoos. 
Samen eten in de Potkaamp. Een jeugdhonk. 
We werken aan meer ruimte voor deze en 
andere ontmoetingen

Kosterswoning
Om een grotere zaal te creëren voor  
ontmoetingsmomenten, trekken we de  
kosterswoning bij de Potkaamp aan.

Keuken vergroten
De keuken in de Potkaamp is wat krapjes. 
We maken hem groter, onder meer voor 
het project Samen eten in de Potkaamp 
en plannen voor eten met de jeugd.

Activiteiten in 2019
 

Led-schermen
Filmpjes. Presentaties. We werkten altijd  
met een diascherm, dat we steeds moesten
opbouwen. Led-schermen zijn makkelijker, 
scherper en maken veel meer mogelijk. 

Zowel in de kerk als in de Potkaamp 
verschijnen dit jaar daarom digitale Led-
schermen.

Blikvanger Oud-Borne
De tuin bepaalt het gezict van Oud-Borne. 
We investeren dus graag om die mooi en 
netjes te houden. 

Mede vanwege de vele toeristen in  
Oud-Borne hebben we veel eer van dit werk.

Geld voor eigen idee
Wilt u iets organiseren? Iets doen voor de 
samenleving? We stellen graag geld (en 
gebouwen) beschikbaar voor een goed plan. 
Lever uw idee in bij mailadres@pgborne.nl.


