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Een goed gevuld ei…  

Nestkastjes voor de vogels  
 
Het was zaterdag 19 februari na lange tijd 
weer een gezellige drukte in de Potkamp. Het 
getimmer klonk boven alles uit.  
Kinderen waren druk bezig met maken van 
hun eigen nestkastje!  
Na wat uitleg gingen ze zelfstandig aan de 
slag. Hier en daar werden ze een beetje 
geholpen, maar de meesten wisten prima hoe 
ze dit kastje in elkaar moeten zetten. Na het 
timmerwerk moest er nog versierd worden, 
zodat het kastje opvalt tussen al die andere 
kastjes die zaterdag gemaakt werden. De één 
pakte er wat glitters bij voor op het dak, de 
ander koos voor verf om het dak een 
opvallende kleur te geven. Er ontstonden zo 
mooie kastjes waar de vogels ongetwijfeld erg 
blij mee zijn. Heb jij al vogels in je kastje 
gespot, laat je het ons ook even weten?  

 

APRIL 2022 

Je struikelt er zowat over als je deze weken een winkel binnen 
loopt. Paaseitjes. Heerlijk, ik ben er dol op! Maar toch kan het  
mij ook wel benauwen als dit het beeld is van wat veel mensen  
hebben van Pasen: de paashaas met zijn eitjes. En dan zucht ik mee met die mensen 
die zich afvragen in hoeverre deze commercie rondom het paasfeest moet. Het draait 
toch om de opstanding van Jezus? Aan de andere kant: je legt ook niet zo makkelijk 
een zakje chocolade kruisjes neer. Nee, geef mij dan maar chocolade-eitjes. En… bij 
een goed feest horen toch zeker ook lekkernijen, dus is er op zich niets mis met wat er 
nu aangeboden wordt. Maar… misschien  is het wel tijd dat het beeld van dat ei meer 
naar voren komt. Want het ei staat niet alleen symbool voor de lente. Het is ook een 
teken van dat het leven weer opnieuw begint. En bij de Joodse Sedermaaltijd ligt 
daarom nog een ei op tafel. Een in de oven gebakken ei. Dat ei vertegenwoordigt twee 
dingen bij die maaltijd: herinnering aan het offer, het geslachte lam. En een herinnering 
aan het nieuwe begin, aan de toekomst in het beloofde land. Het ei een belangrijk 
plekje tijdens de paasdagen geven is dus zo gek nog niet.  
 
Nu we nog leven in de lijdenstijd en stil staan bij het lijden en sterven van Jezus, kijken 
we ook alvast vooruit naar de dag dat Hij de dood overwon en opstond. Dat dit lijden 
juist geen eitje was, horen we de komende dagen in The Passion op tv of in de 
Mattheüs Passion. Maar door dat lijden heen opent zich een nieuwe wereld, de wereld 
van een nieuwe kans voor het goede. Laten we daarom onze eieren gevuld houden 
met een goed verhaal: Jezus is opgestaan en wij met Hem! Daarom Pasen: het ei 
hoort erbij! Ik neem er nog een eitje op en wens jullie allen feestelijke Paasdagen!  
 

 
 
 
 
 
 
10 april  
10.00 uur Palmpaasstokken maken 
12.00 - 16.30 uur Het beste van Borne 
De Potkamp  
 
14 april 
Sedermaaltijd (15+) 
De Potkamp 
 
14 april 
PaasChallenge (groep 7 en ouder) 
De Potkamp en rondom de kerk 
 
16 april (21.00 uur)  
Paaswake m.m.v. kinderen van de 
basiscatechese 
Oude Kerk 
 
17 april 
Gezinsviering  
Oude Kerk 
 
22 mei 
Gezinsdag  
Clubgebouw CJV  
 
Gebedje  
Dank U God dat we mogen vieren 
dat Jezus de dood heeft 
overwonnen.  
Het donker is verdwenen, het licht 
straalt ons tegemoet. De natuur 
viert met ons mee, ook zij komt 
weer tot leven. Alles lijkt voor 
eeuwig te leven, ook wij mogen 
eeuwig leven bij U. Wij bidden U 
laat er voor alle mensen steeds 
weer een nieuw begin mogelijk zijn.  
 
 
        Contactgegevens 
 
E-mail: teamjeugd@pgborne.nl 
 

Facebook: Protestantse Gemeente 
Borne  
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Veertig dagen een spoor van liefde 
 
Inmiddels zijn we al ver over de helft 
van de 40-dagentijd. Een tijd waarin 
we onderweg zijn naar Pasen en dat 
doen we samen met jou en alle 
kinderen en tieners uit de gemeente  
aan de hand van het thema ‘Een 
spoor van liefde’.  
Iedere week staat een filmpje en voor 
de oudere jeugd een podcast over de 
vrienden van Jezus online.  
 
We ronden het project met elkaar af in 
de gezinsviering op Eerste Paasdag 
om 09.00 uur in de Oude Kerk.  
 

In ’t 
verschiet… 



 

 

 
 

Een kapot ei? 
 
Als je om heen kijkt dan zie je dat mensen 
bij Pasen al snel aan eieren denken. Toch is het veel 
meer dan. En dat ga jij ontdekken aan de hand van het 
volgende proefje.  
Sla een ei kapot in de pan en roer het daarna door 
elkaar of maak een paar barstjes in het ei. Is het ei nu 
nog te repareren? Met plakband of lijm? Herken je dit 
misschien ook als je om je heen kijkt en allerlei 
vervelende dingen ziet gebeuren? Niet alles is te 
repareren door mensen. Goede Vrijdag (de vrijdag vóór 
Pasen) is zo’n reparatiemoment. Er kwam Iemand om 
dat wat stuk is heel te maken. Jezus ging aan het kruis 
om de schuld te dragen van iets wat Hij niet zelf had 
stuk gemaakt. Hij liet zichzelf ‘stuk’ maken. Toch wilde 
Hij het doen, omdat Hij graag wil dat mensen weer bij 
Hem kunnen komen. En met Pasen liet Hij zien dat Hij 
daarmee zorgde voor een nieuw begin.  
 

Doe tip: Tekenen op paaseitjes!  
 
Wil jij ook leuke paaseitjes maken voor je paasontbijt 
maar heb je niet veel tijd? Heel ingewikkeld hoeft het 
versieren van eieren niet te zijn en je hebt er niet veel 
voor nodig. Met een gewone fineliner lukt dat prima en 
kan je eigen tekeningetjes maken op de gekookte eieren. 
Je kunt zo heel makkelijk jouw  eieren omtoveren in 
allerlei leuke gezichten. Varieer met verschillende oren, 
oogjes, mondjes, sproetjes. 
 

 

PaasChallenge: Alles komt goed?! 
Op donderdag 14 april om 19.30 uur start in de Potkamp 
de PaasChallenge ‘Alles komt goed?!’ Alle kinderen en 
tieners (vanaf groep 7 - 15 jaar) kunnen meedoen aan 
dit spel, waarbij ze gaan ontdekken wat Jezus dacht en 
hoe Hij reageerde op overheersers en het egoïsme dat 
Hij om zich heen zag en uiteindelijk ontdek je de 
betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denk je na 
over het einde van het kwaad en duisternis. Het spel kent 
spelprincipes uit twee bekende spellen: Weerwolven van 
Wakkerdam. De spelers hebben geheime identiteiten en 
proberen die verborgen te houden voor elkaar. En het 
spel Wie is de Mol? Eén van de deelnemers vervult de 
rol van Jezus. Net als in ‘Wie is de Mol?’ De avond duurt 
tot uiterlijk 21.00 uur. Doe jij ook mee?  
Geef je dan vóór 11 april op via teamjeugd@pgborne.nl 
of jeugdwerkerker.jorien@pgborne.nl  
 

  
Sedermaaltijd 
 
Op donderdag 14 april zijn alle jongeren van 15 jaar 
en ouder om 17.30 uur van harte welkom in de 
Potkamp. Hier willen we samen de sedermaaltijd 
vieren. Op deze donderdag voor Pasen, Witte 
Donderdag, staan we stil bij het Laatste Avondmaal 
van Jezus. We willen met elkaar gaan eten en in 
gesprek gaan wat deze maaltijd betekent.  
Wil jij ook met ons genieten van deze lekkere en 
bijzondere maaltijd, meld je dan even aan via 
teamjeugd@pgborne.nl of stuur een mail naar:  
jeugdwerker.jorien@pgborne.nl  
 

Gezinsdag 
 
Op 22 mei is het weer zover: een Gezinsdag! Samen 
willen we met elkaar een prachtige dag gaan beleven. 
Een dag die in het teken staat van ontmoeting en 
gezelligheid en een waarop dus van alles te doen is.  

Wij zijn op dit moment nog druk bezig met de 
voorbereidingen van deze dag en zullen jullie op de 
hoogte houden, maar nu kun je dus al vast 22 mei in 
de agenda plannen!  

Paaswake 

In de Paaswake op zaterdag 16 april om 21.00 uur  in 
de Oude Kerk werken de kinderen van de 
basiscatechese mee met het binnenbrengen van de 
Paaskaars, de Bijbel en het doopwater. Als het 
Paasverhaal wordt voorgelezen luiden zij de klokken.  


