
 

 

NIEUWSBRIEF TEAM JEUGD 

Een leeg schrift   

Januari 2023 

‘Gelukkig nieuwjaar’, ‘de beste wensen’, ook jij hebt het misschien wel tegen anderen 
gezegd of het werd tegen jou gezegd. Knallend met vuurwerk of niet, het is voor 
iedereen een feit: we zijn overgegaan van 2022 naar 2023. Misschien sloot jij een 
geweldig jaar af, een jaar waarin je de stap maakte naar het voortgezet onderwijs, een 
jaar waarin je slaagde voor je opleiding. Een jaar waarin u een geweldige reis maakte, 
u voor het eerst (groot)ouders werd of een jubileum mocht vieren. Maar misschien 
was u of jij ook wel blij dat je dit jaar achter je liet. Het was een jaar met veel pijn en 
verdriet. Er werd een ziekte geconstateerd, je moest afscheid nemen van een 
geliefde. Je hoopt dat het komende jaar toch echt beter zal gaan. Een nieuw jaar, een 
nieuwe start, maar het kan ook zijn dat de pijn en het verdriet mee gaat het komende 
jaar in. Wat is het dan goed om te mogen beseffen en te horen dat je ook dit jaar niet 
alleen hoeft te beginnen. God zal ook dit jaar met ons meegaan. Dat mag je 
bemoedigen: hoe de omstandigheden ook zijn, God is erbij!  
 
Voor mij is een nieuw jaar altijd als een nieuw schrift, zoals ik dat op de basisschool 
kreeg. Een nieuwe kans om nu echt netjes te gaan schrijven.  Een heel nieuw jaar met 
witte bladzijden ligt voor ons. En al die lege bladzijden brengen voor mij toch ook altijd 
wel iets van verwachting met zich mee. Wat gaat er gebeuren in 2023? Ik weet het 
niet, God wel. En in dat vertrouwen mogen en kunnen we het nieuwe jaar in, Hij zal 
ons de weg wijzen. Hoewel er heel veel dingen helemaal niet duidelijk zijn, staan er al 
wel activiteiten op de planning, welke we graag delen met jullie in deze nieuwsbrief. 
Het lege schrift wordt langzaam aan weer gevuld met activiteiten. We maken weer 
mooie plannen en een ieder heeft zo zijn of haar eigen wensen voor dit komende jaar. 
Ik hoop dat alle ‘beste wensen’ uit mogen komen én dat we elkaar niet alleen in de 
eerste week van januari, maar het hele jaar het beste toewensen. Wetend dat God bij 
ons is. Want dan wordt het vast en zeker een gelukkig nieuw jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 januari 
7UP 
(groep 7 en 8) 
 
13 januari  
TWIX 
(groep 7 t/m klas 2)  
 
15 januari  
Kerk op schoot viering 
(0-3 jaar)  
 
20 januari 
Cupcake Party 
(groep 3 t/m 8) 
De Potkaamp  
 
23 januari  
Avond geloofsopvoeding 
De Potkaamp  
 
29 januari 
Kindernevendienst + kinderoppas 
Oude Kerk/ de Potkaamp 
 
 
Gebedje 
God wij danken U voor een nieuw 
jaar. Wilt U bij ons zijn dit jaar, bij 
alles wat we mogen gaan doen. 
Amen. 
 
 
 
 
    Contactgegevens 
  
 
E-mail: teamjeugd@pgborne.nl 
Facebook: Protestantse Gemeente 
Borne  
Instagram: teamjeugdborne  
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In ’t 
verschiet… 

De kinderen hebben tijdens de kerstviering 
het adventsproject afgerond. Er werd 
geluisterd naar het verhaal van Sem, die het 
kerstverhaal op een bijzondere manier 
beleefde. De kinderen hebben gezocht naar 
kerstballen, kaarsen en sterren versierd, 
gekleurd, kerstbakjes gemaakt, er kon 
gedanst worden en ze hebben kersthangers 
gemaakt voor zowel in de boom thuis als de 
boom in de kerk.  
 

De avond daarvoor was het feest voor 
alle tieners en hebben we in ’t Rode 
Kruisgebouw onze Christmas Party 
gehouden. Met een knapperend vuurtje 
en kerstmuziek op de achtergrond, 
hebben we gekletst en in twee groepjes 
een escape room gespeeld. Het was 
weer een geslaagde avond voor en met 
de tieners!  
 

Kerst met de kinderen en de jeugd 



 

 

 

 
 
 

  7UP: Regels voor het leven  
 
Op dinsdag 10 januari hopen we weer met  
de kinderen van 7UP bij elkaar te komen.  
We zullen stil staan bij het bij de start van  
het nieuwe jaar en gaan met elkaar na denken 
 over regels in het leven. We sluiten de avond weer af met een 
gezamenlijke maaltijd bereid door dominee Johan. Tot de 10e!  
 
 
TWIX: New Years Toast 
 
We willen dit jaar feestelijk  
aftrappen met een toast. Zit jij  
in groep 7 t/m klas 2, kom dan  
op vrijdag 13 januari om 19.00 uur 
naar de Potkaamp en neem gerust 
een vriend/vriendin mee. We willen  
samen een toast uitbrengen op het  
nieuwe jaar, er is ruimte om te  
kletsen en er liggen allerlei spelletjes op jullie te wachten met wat 
lekkers. Kortom de juiste ingrediënten voor een gezellige avond 
met elkaar. Kom jij ook? Laat het even weten voor woensdag 12 
januari door een mailtje of appje te sturen naar Jorien: 
jeugdwerker.jorien@pgborne.nl / 0650487903. Tot dan!  
  

Kerk op Schoot viering 
 
Zondag 15 januari is het tijd voor de tweede kerk op schoot 
viering. De voorbereidingen voor deze viering zijn al in volle 
gang. Ook dit keer zal het weer een  belevingsgerichte, vrolijke 
en interactieve viering worden gericht op kinderen van 0 tot en 
met 4 jaar, waar zeker ook oudere broers en zussen van harte 
welkom zijn. We gaan deze zondag met elkaar luisteren naar 
het verhaal van Noach en zelf ontdekken wat er allemaal 
gebeurt in dit verhaal. Dominee Beer is ook weer aanwezig en 
neemt zijn vertelkoffer weer mee.  Jij bent van harte welkom om 
met ons vrolijke liedjes te zingen en spelenderwijs door het 
verhaal heen te gaan. Je hoeft niet de hele viering stil te zitten, 
wij vinden het niet erg als je even wilt bewegen. We beginnen 
om 16.00 uur en de viering duurt ongeveer een halfuurtje. Na 
de tijd kunnen we dan nog even met elkaar spelen en kunnen 
papa en of mama nog gezellig kletsen. 
 
 

Puzzelhoekje 
 

Het is weer tijd voor een nieuwe puzzel. En weet je het nog: voor elke keer dat je mee doet krijg je 5 punten. Heb je ook het 
antwoord goed dan krijg je nog  5 punten extra. Wanneer je 30 punten bij elkaar gespaard hebt krijg je een prijsje. Super toch?! 
We zijn benieuwd naar jullie reacties!! Dit keer een rebus. Stuur je oplossing naar Jorien.  
 

Kindernevendienst + oppas  
 
Deze maand is er op zondag 29 januari (let op: 
gewijzigde datum in verband met een doopdienst!) weer 
kindernevendienst voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. 
We beginnen met een nieuw blok en zullen de komende 
weken stilstaan bij het leven van Abram. Deze zondag 
horen we het verhaal dat Abram wordt geroepen.  
Ook is er deze zondag kinderoppas aanwezig voor de 
allerkleinsten. Willen jouw ouder(s) je dan even 
opgeven voor vrijdag 27 januari, 17.00 bij Jorien? Dan 
weten we of het nodig is om oppas te regelen.  
 
 

Avond geloofsopvoeding 
 
Als gelovige ouder wil je graag je geloof overdragen op 
je kinderen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat 
het geen sleur wordt, maar dat het leuk en inspirerend is 
en blijft? Daar willen we met elkaar op maandag 23 
januari in gesprek gaan en elkaar inspireren. We willen 
kijken naar (geloofs-) ontwikkeling bij kinderen en hoe je 
daar op in kan spelen met geloofsoverdracht. We 
beginnen om 19.30 uur (inloop: 19.15 uur) in de 
Potkaamp. Meld je van tevoren wel even bij Jorien aan, 
zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. 
Tot dan!  

Cupcake Party 
 
Ben jij creatief, kun je goed cup cakes versieren en zit je 
in groep 3 t/m 8? Dan hebben wij iets leuks voor jou! Op 
vrijdag 20 januari houden we een Cupcake Party in de 
Potkaamp. We gaan met elkaar eerst wat eten en 
daarna ga jij jouw eigen cup cake op je allermooist 
versieren. Wie weet ga jij er vandoor met de hoofdprijs!  
Ook willen we nog graag cup  
cakes maken voor de oudere  
gemeenteleden, dus we kunnen 
wel wat extra handjes gebruiken.  
Kom jij ook? Je bent welkom  
vanaf 17.30 uur en de avond  
duurt tot ongeveer 20.30 uur.  
Wel graag even aanmelden  
voor 16 januari bij Jorien.  
 

Antwoord: 


