
 

 

   

NIEUWSBRIEF TEAM JEUGD 

Gi-ga-groen!  

Oktober 2022 

De herfst heeft weer zijn intrede gedaan. De bladeren zijn niet zo groen meer en zullen 
snel op de grond vallen. Het kan treurig lijken, omdat het zomerse weer definitief achter 
ons ligt en toch heeft de herfst ook zijn mooie kanten. Wat kan je genieten van een 
heerlijke boswandeling. Of misschien kijk jij juist wel uit naar de herfstvakantie. Even 
genieten van vrije tijd en wie weet ga je dan juist wel lekker veel naar buiten, want daar 
is van alles te beleven, ook in de herfst. In bomen klimmen, diersporen zoeken in het 
bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in 
het park of vogels spotten. Of ga je eerst allerlei kastanjes en eikeltjes zoeken om daar 
weer iets moois van te maken. En misschien geniet jij juist wel als de wind om je huis 
heen slaat, de regen tegen het raam klettert en jij lekker met een dekentje en een kopje 
warme chocolademelk bij de kachel zit. De natuur is overal en altijd om ons heen. Buiten 
is er van alles te ontdekken en te doen en we kunnen dus zelfs de natuur mee naar 
binnen nemen. Jong en oud, we kunnen ons allemaal uren vermaken in natuur.  
  
Gi-ga-groen, dat is het thema van de Kinderboekenweek 2022, welke deze maand 
plaatsvindt. Kinderen worden uitgedaagd om mee te gaan op avontuur en zo al het 
moois van de schepping te zien en te ontdekken wat zij kunnen doen om haar te 
helpen beschermen. Zo worden ze een echte gi-ga-groene natuurheld!  
Maar is dat niet de opdracht voor ons allemaal: het onderhouden van de schepping. 
Te kijken hoe wij omgaan met dat wat aan ons gegeven is? 
Ook in de kerk willen we dat laten zien en zijn we aan de slag gegaan met het thema: 
‘Groen geloven’.  Team Jeugd wil ook dit seizoen in haar activiteiten hier aandacht 
aan schenken. Hoe we dat deze maand doen en welke activiteiten hierbij aansluiten, 
kun je lezen in deze nieuwsbrief. Durven jullie ook gi-ga-groen te zijn en met ons mee 
te doen? Dat zouden we erg fijn vinden!   

 
 
 
 
 
 
 
 
07 oktober 
TWIX 
 
16 oktober 
Kinderoppas en kindernevendienst 
’t Rode Kruisgebouw en Oude Kerk 
 
19 oktober 
Activiteit kinderen 
’t Rode Kruisgebouw 
 
22 oktober 
Activiteit tieners 
Escape Room Borne  
 
30 oktober 14.00 uur 
Kinderviering 
Oude Kerk 
 
 
Gebedje  
Dank U God voor de lekkere pas 
geplukte appels, die we kunnen 
kopen in de winkel. 
Voor de bladeren waarin ik kan 
schoppen en rollen. 
Dank U voor de frisse morgenlucht, 
die in mijn neus prikt als ik naar 
school ga. Dank u voor de herfst! 

 
 
 
 
 
    Contactgegevens 
  
E-mail: teamjeugd@pgborne.nl 
 

Facebook: Protestantse Gemeente 
Borne  
 

Instagram: teamjeugdborne  

     

 

        In deze nieuwsbrief: | Gi-ga-groen! |  Activiteiten in de herfstvakantie| Kindernevendienst 

In ’t 
verschiet… 

Een groene start  
 

We hebben dit seizoen al meteen een groene 
aftrap gehad. Zelfs de regen hield tientallen 
mensen deze dag niet tegen om de Startzondag 
in het CJV-gebouw mee te maken. Dat leverde 
een verrassende groene dienst op, met een 
bingo. Na de dienst was er ruimte voor 
ontmoeting onder het genot van een kopje koffie, 
thee of fris met iets lekkers, wat gemaakt was 
door enkele (jonge)gemeenteleden. Vervolgens 
werden er groepjes gemaakt om talloze maffe 
opdrachtjes uit te voeren in de natuur. De 
aanwezigen trotseerden de nattigheid om de 
opdrachten uit te voeren. Zoals op blote voeten 
staan, een boom knuffelen en een plantje water 
geven. Voor de allerkleinsten was er een speciale 
natuur speurtocht uitgezet. 
 
Als beloning was er een heerlijke eigengemaakte 
groentesoep met een broodje. We kijken met jong 
en oud terug op een mooie en groene start van dit 
seizoen!  
 



 

 

 

 
 

 

  Kinderviering 
 

Op zondag 30 oktober om 14.00 uur is er weer een 
kinderviering. Deze viering is speciaal voor alle 
kinderen die op de basisschool zitten. Ook jongere en 
oudere kinderen zijn van harte welkom en dat geldt 
natuurlijk ook voor ouders, grootouders en alle andere 
belangstellenden. Het thema is nog niet bekend, maar 
zodra we meer weten, laten we dat zeker weten! Zien 
we jou daar?  
 
Activiteit in de herfstvakantie 
 

Alle kinderen tussen de vier en twaalf jaar zijn op 
woensdag 19 oktober, vanaf 09.45 uur van harte 
welkom in het Rode Kruisgebouw. We verklappen nog 
niet wat we gaan doen, maar één ding is zeker: het 
belooft een gezellige ochtend te worden met als thema: 
‘de herfst’. Oké nog één tipje van de sluier: we sluiten 
om 12.00 uur af met een lekker patatje. Om 12.30 uur 
kunnen papa, mama opa en of  oma jou weer ophalen. 
Kom jij ook? 
 
Tieners opgelet!  
 

Ben jij in voor een avondje vol gezelligheid en 
spanning? Dat komt even mooi uit, want wij willen op 
zaterdag 22 oktober met elkaar een escaperoom 
spelen. Om 19.00 ben je van harte welkom bij Escape 
Room Borne (Kids City ’t Wooldrik 4). Samen gaan we 
proberen te ontsnappen en na de tijd is er nog ruimte 
om gezellig te kletsen.  
Durf jij deze uitdaging aan te gaan, meld je dan even 
voor woensdag 19 oktober aan bij Jorien 
(jeugdwerker.jorien@pgborne.nl)  
 
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.  
 
 
 

Kindernevendienst  
 

Zondag 16 oktober is het tijd voor de eerste kindernevendienst 
van dit seizoen. Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn van harte 
welkom. Je mag eerst met je ouders in de kerk gaan zitten. Na 
het kindermoment ga je dan samen met Jorien naar het Rode 
Kruisgebouw.  
We trappen een nieuwe serie af en zullen met elkaar de 
komende weken luisteren naar de verhalen van de vrienden 
van Jezus. Samen hopen we te ontdekken dat Jezus gewone 
mensen roept om Hem te volgen en zullen we horen dat zij een 
taak van Jezus krijgen.  
 
Online 
In de weken daarna (zo 23 okt., zo 06, 13 en 20 nov.) willen we 
online met deze serie verder gaan. Iedere week zal er op 
zondag een nieuw verhaal te horen zijn met daarbij een 
verwerking. Deze verhalen kun jij dus op jouw tijd en plek 
beluisteren. 
 
Oppas  
Zondag 16 oktober is er niet alleen kindernevendienst, maar 
ook oppas voor de allerkleinsten. Dus ben jij te jong voor de 
kindernevendienst, dan ben je vanaf het begin van de dienst 
van harte welkom bij de oppas in het Rode Kruisgebouw.  
We vragen van je ouders wel even om jou aan te melden bij 
Jorien voor vrijdag 14 oktober, 17.00 uur. 
(jeugdwerker.jorien@pgborne). Kom jij ook gezellig spelen?  
 
 
 
 

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 doolhof. Maak 
een foto van jouw  
gevonden weg in 
de eikel en stuur  
deze naar Jorien 
 

7UP 
 

Wat is het mooi om te zien hoe vijf kinderen enthousiast elke maand naar de 7UP komen. We 
hebben in september kennis met elkaar gemaakt en nagedacht over wie God is. En deze maand 
stonden we stil bij de schepping. De kinderen hebben hun eigen variant op het scheppingsverhaal 
vastgelegd in een stop motion video. Iedere keer sluiten we af met een heerlijke maaltijd, bereid 
door dominee Johan. We hopen elkaar weer op dinsdag 08 november te zien.  
 


