
 

 

  

NIEUWSBRIEF TEAM JEUGD 

Even uitrusten…  

Eén nacht zonder dak  
 
Eind juni beleefde Tycho Gazenbeek een 
nacht zonder dak. Samen met zijn vader 
overnachtte hij in een zelfgemaakte hut. Met 
de goodiebag die hij vanuit Team Jeugd had 
ontvangen, kon hij deze nacht goed 
doorkomen, blijkt uit de foto’s. Tycho, 
superknap gedaan!   

Juli/Augustus 2022 

Als je dit leest is de vakantie wellicht al begonnen. Even geen vergaderingen, niet het 
werk- of schoolritme. Ook bij Team Jeugd gaan we deze weken even genieten van de 
rust. Vlak voor de vakantie hebben we met elkaar het nieuwe seizoen besproken en 
daaruit zijn mooie plannen ontstaan en hebben we het één en ander alvast in de steigers 
gezet. In deze nieuwsbrief kunnen jullie daar al iets over lezen. 
Maar voor nu mogen we het allemaal even loslaten en genieten van de rust die God 
ons wil geven. Genieten van je gezin en vrienden, lekker eten, een dagje in de hangmat. 
Samen genieten van al het goede dat God ons elke dag geeft. Daarna gaan we wel 
weer aan het werk, zoals God het bedoeld heeft. En ik weet niet hoe dit bij jou zit, maar 
mij geeft dit een heerlijk relaxed gevoel. Met dit gevoel geniet ik van God, Zijn schepping 
en van het leven. En nu de vakantie er aan komt, wil ik ook met dit gevoel vakantie gaan 
vieren! Hij is overal en gaat altijd met ons mee, want Hij heeft nooit vakantie! Een betere 
reisgenoot kunnen wij ons niet wensen. Geniet ervan!  
Wij als Team Jeugd wensen jullie allemaal een goede vakantie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
18 juli – 27 augustus 
Zomer challenge  
Eigen locatie  
 
18 september 10.00 uur 
Startzondag 
CJV Gebouw  
 
20  september en 04 oktober 
7 UP 
 
07 oktober 
TWIX 
 
30 oktober 14.00 uur 
Kinderviering 
Oude Kerk 
 
13 november 16.00 
Kerk op Schoot 
Oude Kerk  
 
18 december 16.00 uur 
Kinderviering 
Oude Kerk 
 
Gebedje  
Dank U wel dat we een poosje 
mogen rusten van al ons werk. 
Even niet naar school, maar 
genieten van de rust die ons U 
geeft. Gaat U met ons mee als we 
op reis gaan?  
 
 
 
        Contactgegevens 
  
E-mail: teamjeugd@pgborne.nl 
 

Facebook: Protestantse Gemeente 
Borne  
 

Instagram: teamjeugdborne  

     

 

        In deze nieuwsbrief: | Vakantiefoto wedstrijd |  7UP en TWIX | #Zomerchallenge 

In ’t 
verschiet… 

Instagram 

Het is zover: Team Jeugd is ook actief 
op Instagram! We hopen hiermee meer 
jongere mensen te bereiken en hen via 
korte berichtjes op de hoogte te 
brengen van wat wij voor hen doen, 
maar hen ook op deze manier te 
prikkelen om na te denken over 
belangrijke issues in het leven. Vindt u 
of jij het leuk om als eerste op de hoogte 
te zijn van het allerlaatste nieuws vanuit 
Team Jeugd? Volg ons dan op 
Instagram: teamjeugdborne. Ook erg 
handig voor de activiteit in de 
zomervakantie, zoals je dat verderop in 
deze nieuwsbrief leest.  

 

Overstappen  
 

Zondag 03 juli was het een feestelijke dienst voor Britt, 
Fleur en Youri. Zij maakten in deze viering de 
overstap. Tijdens de viering stonden we met elkaar stil 
bij de adelaar en mochten we horen dat we, welke stap 
we ook zetten, nooit alleen zijn. Met de vliegers, die zij 
als voorbereiding op deze dienst hadden gemaakt, 
mochten ze de kerk door 'vliegen' om de goede 
wensen vanuit de gemeente op te halen. 



 

 

 

 

Kerk op Schoot 
 
Vanaf het nieuwe seizoen willen we vier keer in het jaar 
belevingsgerichte, vrolijke en interactieve vieringen 
organiseren gericht op kinderen van 0 tot en met 3 jaar, 
waar zeker ook oudere broers en zussen van harte 
welkom zijn. Samen beleven we de verhalen op een 
manier waarbij we alle zintuigen gebruiken. We ruiken, 
proeven, zien, horen en voelen! Op je eigen mooie 
stoeltje of lekker bij papa of mama op schoot. We zingen 
vrolijke liedjes, en we gaan spelenderwijs door het 
verhaal heen. Als een herder op zoek naar het verloren 
schaap, al dansend en wuivend Jezus begroeten met 
palmpaastakken, op de golven varend in de ark van 
Noach. Het kan allemaal bij Kerk op Schoot. De eerste 
keer is 13 november om 16.00 uur in de Oude Kerk!  
 
 

7UP en TWIX  
 
Wanneer de kinderen in groep 7 of 8 zitten, zijn ze van harte 
welkom bij de basiscatechese. Ook het volgende seizoen weer, 
alleen gaan we nu verder onder de naam: 7UP. Elke eerste 
dinsdag van de maand beginnen we om 16.30 uur en denk je 
samen met andere kinderen na over wat jullie bezighoudt en wat 
er gebeurt in de kerk. Door middel van spelletjes bespreek je 
verhalen uit de bijbel en christelijke feestdagen. De laatste 
bijeenkomst zal in het teken staan van de overstapdienst, die 
plaatsvind vlak voor de zomervakantie. We sluiten iedere keer af 
met een gezamenlijke maaltijd. Je bent van harte welkom om 
samen met de anderen te genieten, te leren en plezier te maken! 
De eerste keer is dinsdag 20 september. 
 
Voor de tieners die de overstap al gemaakt hebben naar het 
voortgezet onderwijs, is er in het nieuwe seizoen TWIX. Speciaal 
voor alle tieners uit  klas 1 en 2 hebben we een leuk programma 
klaar staan. Samen met anderen ga je op ontdekkingstocht en 
gaan we op zoek naar antwoorden op vragen die jij in jouw leven 
tegen komt. Kortom iedere 1e vrijdagavond van de maand om 
19.00 uur is er een avond vol spelletjes, discussie, ontmoeting en 
als afsluiting cola en chips! Twix is, leuk, gezellig, zinvol en zoveel 
meer! Kom dus gezellig langs op vrijdagavond. De eerste keer dat 
we samen komen is vrijdag 07 oktober en gaan we film kijken.  
 
Voor zowel 7UP en TWIX kun je je nu al aanmelden bij Jorien: 
jeugdwerker.jorien@pgborne.nl.  
 

Reisbingo 
 
Kijk onderweg goed om je heen. Welke dingen kom je 
allemaal tegen? Wie heeft er als eerste bingo? 
 

Vakantiefoto wedstrijd: ‘Kun jij op water lopen?’ 

Of je nu in Nederland op vakantie gaat, thuisblijft of een 
verre reis gaat maken, je komt vast en zeker wel ergens 
water tegen. Wij gaan jou (en jouw ouders) uitdagen in deze 
vakantie: maak een foto waarbij jij/jullie op water 
loopt/lopen. Stuur jouw foto naar Jorien of Team jeugd. Uit 
alle inzendingen verloten  
wij verschillende prijsjes.  
Dus: zoek wat water op  
en probeer het maar,  
wees creatief!  
 

Vakantie raadsels 
 
Lukt het jou om de volgende raadsels op te lossen?  
 
1.Een man loopt zonder paraplu door de regen. Toch wordt geen 
één haar nat. Hoe kan dit? 
2. Twee moeders en twee dochters gaan uit eten. Iedereen eet 
één pannenkoek. Toch worden er maar drie pannenkoeken 
gegeten. Hoe kan dat? 
3. Je doet tijdens de zomervakantie mee aan een 
hardloopwedstrijd. Je haalt de tweede in.  
Hoeveelste ben jij? 
 
 

 
#Zomerchallenge  

De zomer komt eraan! Dat betekent:  
luilakken op het strand, festivals afstruinen  
en veel leuke dingen doen met je vrienden. Heb jij naast al die 
vakantievibes ook nog een beetje tijd om jezelf uit te dagen?  
Ga dan vanaf 18 juli met zes verschillende zomerchallenges een 
uitdagende zomer tegemoet en maak elke week kans op een 
leuk prijsje. Wat moet je doen? Volg ons op insta, hier komt elke 
maandag een nieuwe opdracht online. De opdracht kun jij tot 
vrijdag 17.00 uitvoeren. Post een foto van jouw uitgevoerde 
opdracht op insta en tag: teamjeugdborne of stuur jouw foto in 
een DM naar ons.  
 

 

Oplossingen raadsels: 1. De man is kaal, 2. Het waren oma, moeder en een kleindochter, 3. Jij rent nu op de tweede plek  


