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Delen smaakt naar meer  

November 2022 

Er wordt heel wat afgedeeld door jong en oud. Op social media delen we vakantiefoto’s 
met elkaar, we delen hoe geweldig dat concert was of we delen een bericht van iemand 
anders waarvan we vinden dat anderen dit ook moeten weten. Het delen op social 
media gaat ons makkelijk af en het is nog leuk ook. We hebben er plezier in om elkaar 
op de hoogte te houden.  
 
Maar in hoeverre gaat delen in het ‘praktische’ leven ons makkelijk af? Delen in het 
leven van alledag? Laten we eerlijk zijn, dat gaat de ene keer makkelijker dan de andere 
keer. Want we kennen allemaal wel de voorbeelden dat delen niet altijd makkelijk is. 
Voor kinderen is het soms moeilijk om speelgoed of snoepjes te delen. En ik denk dat 
het voor volwassenen vaak nog niet veel anders is.  
 
Deze maand is het Sint Maarten. Een feest van delen en omzien naar elkaar. We staan 
stil bij Sint Maarten die ons het voorbeeld geeft om dat wat we hebben te delen met 
anderen. Het is ook de kern van de christelijke boodschap: barmhartigheid. Het verhaal 
van Sint Maarten leert ons om te delen vanuit die barmhartigheid. Om met alle mensen 
die we tegen komen te delen van dat we wij ontvangen hebben. Als we met elkaar 
delen, dan zullen we het zien: delen smaakt meer, want van delen wordt iedereen 
gelukkig!  

 
 
 
 
 
 
 
 
04 november 
TWIX: Escape room 
 
08 november 
7UP 
 
13 november; 16.30 uur 
Kerk op Schoot 
Oude Kerk,  
 
20 november 
Eeuwigheidszondag 
Kinderoppas; ’t Rode Kruisgebouw 
 
25 november 
Sirkelslag Kids  
’t Rode Kruisgebouw 
 
 
Gebedje  
God, wij zeggen het u eerlijk het is 
niet altijd makkelijk om te delen of 
samen te spelen met anderen. En 
daarom vragen wij U: help ons 
daarbij, zodat wij mogen 
samenwerken met U aan vrede en 
licht op deze aarde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Contactgegevens 
  
E-mail: teamjeugd@pgborne.nl 
 

Facebook: Protestantse Gemeente 
Borne  
 

Instagram: teamjeugdborne  

     

 

        In deze nieuwsbrief: | Delen |  Kerk op Schoot viering | Sirkelslag Kids 

In ’t 
verschiet… 

Delen is pas fijn!  
 

Zondag 30 oktober was het tijd voor de 
eerste viering van dit seizoen. Aan de 
hand van het thema: 'Delen is pas fijn', 
hebben we elkaar geluisterd naar een 
gedicht over Sint Maarten, een verhaal 
over een vogel die ons leert hoe mooi 
de wereld kan zijn als we met elkaar 
delen, gezongen, geknutseld, gespeeld 
en onze eigen vredesmuur gemaakt. 
Aansluitend aan deze viering mochten 
de kinderen helpen bij het planten van 
de vredesboom. 

Herfst feest  
 

In de herfstvakantie was het tijd voor een 
herfstfeest voor alle kinderen. De kinderen 
hebben een eigen herfst schatkist gemaakt en 
deze hebben ze gevuld met allerlei spulletjes 
uit de natuur. Met volle kistjes kwamen ze weer 
binnen, waar ze heerlijk mochten knutselen. 
Ze konden egels en vosjes maken of een 
kleurplaat inkleuren en versieren. Van al dat 
harde werken krijg je natuurlijk wel trek in wat 
lekkers, dus werd om 12.00 uur de patat op 
tafel gegooid en toen stonden papa of mama 
alweer op stoep om de kinderen op te halen. 
 



 

 

 

 
 
 

  Kerk op Schoot 
 

De voorbereidingen voor deze viering zijn al in volle 
gang, want op zondag 13 november is het tijd voor de 
eerste Kerk op Schoot viering in de Oude Kerk. 
Het zal 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 Scheppingsverhaal en zelf ontdekken wat er 
allemaal gebeurt in dit verhaal. En dominee Beer wil jou 
graag leren kennen!  
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.  
 
 
 
 
 
 
 

Kinderoppas 
Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 
Op deze zondag zal er in de viering van 10.00 uur stil worden 
gestaan bij de mensen die ons in het afgelopen jaar ontvallen 
zijn. Om u als ouder(s) ook de gelegenheid te geven om bij 
deze viering aanwezig te zijn, is er oppas van de allerkleinsten 
van onze gemeente. Graag even aanmelden voor vrijdag, voor 
17.00 uur bij Jorien: jeugdwerker.jorien@pgborne.nl  
 
Kindernevendienst  
 

Vorige maand hebben we een start gemaakt met het eerste blok 
van de kindernevendienst: ‘De vrienden van Jezus’. Na een 
fysieke kindernevendienst op zondag 16 oktober is er de 
mogelijkheid om elke week te kijken naar een filmpje en zo kon 
er elke week geluisterd worden naar een verhaal over de 
vrienden van Jezus. En we mogen telkens weer ontdekken dat 
Jezus ‘gewone’ mensen opzoekt en uitnodigt om met Hem mee 
te gaan. Als je met Hem meegaat, geeft Hij je ook de kracht om 
anderen te vertellen over Hem. Heb je de filmpjes gemist, kijk 
dan snel op de jeugdpagina van onze gemeente: Jeugdpagina | 
Protestantse Gemeente Borne (pgborne.nl). Hier vind je ook 
meteen alle andere activiteiten die wij voor jou organiseren.  
 
Adventsproject 
Eind deze maand begint de adventsperiode. Met elkaar mogen 
we vier weken lang toeleven naar het Kerstfeest. Zondag 27 
november willen we tijdens een fysieke kindernevendienst met 
elkaar het adventsproject aftrappen.  Aan de hand van een 
adventsproject zullen we elke week dichterbij het kerstfeest 
komen. Kom dus zondag de 27 november naar de kerk, zodat 
we met jonge en oud kunnen toeleven naar kerst.   
 

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!!  
 
Deze maand een woordzoeker rond Sint Maarten 
Streep de woorden weg; de letters die overblijven vormen 
samen een zin aanbellen - bedelaar - bedelen - bisschop - 
feest - heilige - hilarius - klooster - kluizenaar lampion - 
leermeester - liedjes - mantel - romein - snoepjes - volgeling 

 
 
 
Begin deze maand gaan we met een groepje tieners de 
escaperoom in Borne spelen en hopen we binnen een 
uur te ontsnappen.  
 
 
Sirkelslag Kids  
Ben jij enthousiast, creatief? Heb je zin in een avond 
vol spelletjes? En kan je goed samenwerken? Ben je 
tussen de 8 en 12 jaar oud? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! Want op vrijdag 25 november willen we met elkaar 
meedoen met Sirkelslag. Het thema van deze avond is: 
‘Aan tafel’. Wie nodig je eigenlijk allemaal uit aan tafel? 
Ook mensen die je misschien niet goed kent en/of een 
ander land komen? Het belooft een gezellige avond 
met verschillende spelletjes te worden. We beginnen 
om 17.30 uur met  
wat lekkers, je hoeft  
thuis dus niet te  
eten, en de avond  
duurt tot  
ongeveer 20.00 uur.   
Doe jij ook mee?  
Geef je dan voor  
zaterdag 19  
november  
op bij Jorien! 
 

Twix  
 
De tieners van Twix zijn dit seizoen 
begonnen met een filmavond. We 
hebben eerst heerlijk met elkaar 
gegeten bij dominee Johan en 
daarna was het tijd om op de bank 
te ploffen, chips en popcorn erbij te 
pakken en genieten van een mooie 
film. Tussendoor was er natuurlijk 
alle tijd om met elkaar te kletsen. 
Het resultaat is op de foto 
hiernaast te zien.   
 


