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Klaar voor de start…  

  

September 2022 

Terwijl ik aan het eind van de zomervakantie door verschillende dorpen of steden fiets, 
kom ik ze elk jaar weer tegen. Vlaggen met de volgende tekst: de basisscholen 
beginnen weer! Elke keer als ik zo’n vlag dit jaar tegen kwam, kwam bij mij de gedachte 
naar boven of we ook niet zo’n vlag voor de kerk konden gaan ophangen. Want, ook wij 
gaan weer van start! Na een periode van rust en vakantie, is er nu weer een periode 
aangebroken waarin alles weer in beweging is gekomen.  Langzaam zijn we weer in 
ons ‘normale’ ritme gekomen. Het ritme van naar school gaan en het oppakken van ons 
werk. Iedereen lijkt langzaam wakker te zijn geworden uit de zomerslaap en allemaal 
komen we weer tevoorschijn. Er is nagedacht over een nieuw jaarprogramma (zie de 
extra bijlage bij deze nieuwsbrief) met leuke activiteiten. Vergaderschema’s worden 
weer voor de dag gehaald, kortom het kerkelijk seizoen is weer van start gegaan.  
 
Dit betekent  ook dat Team Jeugd weer is begonnen aan een nieuw seizoen. Voor de 
vakantie hadden wij al het één en ander in de steigers mogen zetten. In deze 
nieuwsbrief een greep uit onze plannen, want nu is het tijd om deze steigers af te breken 
en echt aan de slag te gaan. En daar hebben wij enorm veel zin in! Het is natuurlijk altijd 
afwachten hoe zo’n nieuw seizoen gaat verlopen en dat kan spannend zijn. Maar ook 
wij weten ons gesterkt door de gedachte dat we het niet allemaal alleen hoeven te doen. 
Er is er Eén die ons allemaal steeds weer kracht en energie wil geven voor alles wat op 
ons pad komt het komende seizoen. Van Hem mogen we alles verwachten! Daarom 
zeggen wij dan ook: Klaar voor de start… af!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
18 september 10.00 uur 
Startzondag 
CJV Gebouw  
 
20  september 
7UP 
 
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  
God, wij danken U voor een 
nieuw schooljaar. Wilt U bij ons 
zijn bij alles wat we gaan doen? 
Geef ons een goede tijd in de 
kerk, maar ook op school en ons 
werk.  
 
 
 
        Contactgegevens 
  
E-mail: teamjeugd@pgborne.nl 
 

Facebook: Protestantse Gemeente 
Borne  
 

Instagram: teamjeugdborne  

     

 

        In deze nieuwsbrief: | Start nieuw seizoen |  Kerk op schoot | Nieuw: puzzeltijd!   

In ’t 
verschiet… 

Gezocht: (jonge)bakkers!  

Voor de startzondag op 18 september 
zijn we nog op zoek naar (jonge)bakkers. 
Wij zouden het erg leuk vinden als er 
kinderen, tieners zijn die (samen met hun 
ouders) iets lekkers willen bakken voor bij 
de koffie. Dit hoeven echt geen super 
taarten te zijn, maar meer iets wat 
makkelijk uit te delen is. Bijvoorbeeld cup 
cakes, een cake of koekjes.   
Dus vind jij het leuk om te bakken, wil je 
graag jouw lekkere creatie delen met 
anderen, geef je dan snel op bij Jorien. 
Dan kan zij jou  
vertellen hoe laat  
en waar je jouw  
lekkere creatie  
kunt inleveren.  

Aftrap nieuw seizoen met jong en 
oud 
 
We trappen dit seizoen af met een 
startzondag voor jong en oud. Dit jaar is 
de startzondag op 18 september in en 
om het CJV-gebouw. Om 10.00 uur is 
er een dienst voor álle leeftijden waarin 
ds. Johan Meijer en Jorien Beunk 
voorgaan. De dienst staat in het teken 
van Groen Geloven en heeft als thema: 
‘Stel dat liefde een boom is.’ Na de 
dienst is er koffiedrinken met wat 
lekkers. 
 
Aansluitend is er een programma voor 
jong en oud. Dit alles wordt afgesloten 
met een eenvoudige lunch.  
Komen jullie ook, zodat we samen een 
fantastische en gezellig aftrap kunnen 
nemen van dit seizoen?! 
 



 

 

 
 

Kindervieringen 
 
Vier keer per jaar houden we een viering 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. Elke keer met een aansprekend 
thema, leuke en eenvoudig kinderliedjes, een mooi 
verhaal en altijd is er iets te doen of te maken.  De 
eerste kinderviering van dit seizoen is op zondag 30 
oktober in de Oude Kerk. Zien we jou daar?  
 

7UP  
 
Zit je in groep 7 of 8? Dan is er elke  
1e dinsdag van de maand speciaal  
voor jou: 7UP. Samen met andere kinderen denk je 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. Ook ga je de Oude 
Kerk, de St. Stephanuskerk en de Mariakapel in Borne 
eens bekijken. De laatste bijeenkomst zal in het teken 
staan van de overstapdienst, die plaatsvind vlak voor 
de zomervakantie. Alle kinderen in groep 8 zullen in 
deze dienst de overstap maken. 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.   
 
Wil je je aanmelden of heb je vragen, neem dan even 
contact op Jorien: jeugdwerker.jorien@pgborne.nl  
 

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 4 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!  
 
Kindernevendienst  
 
Zit je groep 1 t/m groep 8 van de basisschool, dan ben je van 
harte welkom bij de kindernevendienst. Iedere derde zondag 
van de maand is er kindernevendienst. Je komt dan samen met 
je ouders naar de kerk. De predikant nodigt jullie tijdens de 
dienst uit om mee te gaan met de kindernevendienstleiding naar 
de Potkaamp. Hier hoor je meestal een verhaal en ga je iets 
knutselen of speel je een spel. Als de kerkdienst bijna is 
afgelopen, gaan we weer terug naar de kerk en mag je weer bij 
je ouders gaan zitten. Samen met de gemeente ontvangen we 
de zegen.  
 

TWIX 
 
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 en neem gerust je vriend/vriendin mee! 
De eerste keer dat we samen komen is vrijdag 07 
oktober en gaan we film kijken. Aanmelden? Vragen? 
Stuur Jorien even een mailtje! 

 

Opzet jeugdwerk 2022-2023 

 

Puzzelhoekje 
 
Een nieuw seizoen, dus ook een nieuw ‘hoekje’ in deze 
nieuwsbrief: ‘het puzzelhoekje’. 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. Streep alle woorden weg. Welke 
zin houd je over? Stuur die naar jeugdwerker.jorien@pgborne.nl  

start 
seizoen 
zondag 
liefde 
geloof 
hoop 
dominee 
jeugd 

groen 
geloven 
spel 
opdracht 
kinderen 
gemeente 
kerk 


