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(im)perfecte Kerstdagen  

Decmber 2022 

Aangebrande rollade. Te laat voor de kerstnachtdienst. Dezelfde lelijke ballen in de 
boom als de afgelopen duizend jaar. Wéér gevraagd om het dessert te maken. “O, ik 
dacht dat we dit jaar geen cadeautjes zouden doen?” Home Alone voor de zoveelste 
keer. “Alleen All You Need Is Love als ik het volume van de tv mag bepalen!” Amper 
vakantie, want: tentamens na de vakantie. Die lege stoel waar oma ooit zat. Dezelfde 
flauwe grappen, dezelfde gênante anekdotes. Ruziënde broertjes. Een steenkoude 
familiewandeling door het bos. “Wat vallen de feestdagen dit jaar ongunstig, hè?” Pure 
verveling of gewoon even niet blij willen zijn. Kerst: Het. Moet. Gezellig. Zijn.   
 
Bovenstaande kan zomaar een beeld of enkele uitspraken zijn die bij jou naar boven 
als het gaat om de komende Kerstdagen. Wat zijn we druk om alles perfect te laten zijn 
en vooral: Het moet gezellig zijn! Maar wat als de Kerst dit jaar niet perfect is? Ik zou 
zeggen: ‘Gelukkig maar’. Dat was die van Jezus namelijk ook niet. Zijn moeder Maria 
werd, in de ogen van de maatschappij, op een schandalige manier zwanger. Toen ze 
op het punt stond te bevallen, was er nergens een bed vrij. Jezus’ eerste bedje was een 
voederbak voor dieren. Vervolgens loopt de kleine Jezus het risico om vermoord te 
worden, samen met andere kleine kinderen. Hij en zijn ouders vluchten naar een ander 
land. Geen lampjes in de bomen, geen perfect gedekte tafel of vrede op aarde.  
Kerst viert de chaos van het leven. Het feest zegt: ook al is jouw leven een zootje, je 
bent nog steeds enorm waardevol. Omstandigheden kunnen je flink in de war maken 
(en dat mag), maar ze bepalen niet wie jij bent. Jezus kwam niet voor de perfecte 
mensen. Juist in chaos, verdriet, pijn en ‘incompleetheid’ maakt Hij Zijn thuis. Daarom 
wil ik deze Kerst proosten op imperfectie, want iedereen is welkom bij de kribbe van 
Jezus. Ie-der-een.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
17 december 
Xmas party  
;t Rode Kruisgebouw  
 
18 december 16.00 uur 
Kinderkerstvering. 
Oude Kerk 
 
23-26 december QeRstwandeling 
Voor jong en oud 
 
25 december 10.00 uur 
Kinderoppas en kindernevendienst 
Oude Kerk,  
 
 
 
Gebedje 
God, wij danken U dat U bij ons wilde 
komen. Dank U wel dat U voor 
iedereen bent gekomen en dat we 
allemaal, jong of oud, altijd met U 
kunnen praten. Help ons om er met 
elkaar een schitterend Kerstfeest van 
te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Contactgegevens 
  
E-mail: teamjeugd@pgborne.nl 
 
Facebook: Protestantse Gemeente 
Borne  
 
Instagram: teamjeugdborne  

     

 

        In deze nieuwsbrief: | (im)perfecte Kerstdagen|  Adventsproject | QeRstwandeling 

In ’t 
verschiet… 

Ontsnapt?!  
 

Vrijdagavond 04 november was het tijd om 
met een aantal tieners de escape room in 
Borne te gaan proberen. Samen met Gretha 
en Jorien hebben zij een poging gedaan om 
te ontspannen.  
Er werd actief gepuzzeld, gestreden en zeer 
goed samengewerkt. Hoewel we het niet 
binnen de tijd gered hebben, hebben we wel 
een heel erg gezellig avond met elkaar 
gehad. Na de tijd hebben we nog even lekker 
wat gedronken en gekletst met elkaar. 
 Kerk op Schoot 

 

13 november was het erg gezellig in de Oude 
Kerk tijdens de eerst Kerk op Schoot viering. 
De kinderen werden door Jorien voorgesteld 
aan dominee Beer en samen hebben we het 
verhaal van de schepping gehoord en 
beleefd. Na de viering was er nog alle ruimte 
om lekker te spelen en konden de ouders 
met elkaar kletsen. We zien uit naar de 
volgende viering op 15 januari 



 

 

 

 
 

 

  Kinderkerstviering  
 

Zondag 18 december om 16.00 uur is er in de Oude 
Kerk een kinderkerstviering. Het thema van deze 
viering is: ‘Levenslicht’ en ook in deze viering zal het 
adventsproject een plek krijgen. We horen samen het 
kerstverhaal en gaan liedjes zingen. Er is tijdens de 
viering ook weer van alles te doen. Wat dat is houden 
we nog even geheim, maar het belooft weer een 
gezellige viering te worden!  Komen jullie ook? 

Sirkelslag 
Aan tafel! Dat was het thema van Sirkelslag, wat we gisteravond 
met een aantal kinderen en tieners mochten doen. En we zijn dan 
ook maar begonnen met elkaar aan tafel te ontmoeten onder het 
genot van lekkere patat. Daarna was het hoog tijd om echt aan 
de slag te gaan en hebben we geknutseld en gepuzzeld. Ze 
werden helemaal uitgedaagd toen de opdracht was om te gaan 
limbodansen! Maar ze lieten zich door niemand tegenhouden. Al 
met al was het een gezellige avond met veel plezier. 
 
Adventsproject  
 

Zondag 27 november, 1e Advent, hebben we met de kinderen 
tijdens de kindernevendienst het adventsproject: 'De boom van 
Jesse' afgetrapt en hebben we het verhaal van Batseba gehoord. 
De kinderen hebben een begin kunnen maken met hun eigen 
'Boom van Jesse', die ze thuis een mooi plekje kunnen geven. 
Ze hebben een tasje met materiaal voor de komende weken mee 
naar huis gekregen en een boekje met daarin voor elke dag in de 
adventsperiode een opdracht of een vraag.  
Elke week horen we het verhaal van één van de vrouwen, leren 
we een projectlied en zijn er natuurlijk weer puzzeltjes en soms 
is er een knutselwerkje.  Elke week staat er een nieuw filmpje 
klaar met de bijbehorende werkbladen. Dit is elke week vanaf 
zaterdagavond te vinden op de website van de kerk: 
https://pgborne.nl/overzicht-
jeugdactiviteiten/#Kindernevendienst. Bij elk verhaal, elke vrouw, 
hoort een voorwerp. Dit voorwerp hebben de kinderen als 
tekening in hun tasje zitten. Ze mogen elke week het 
bijbehorende voorwerp in de boom hangen. Zo maken zij hun 
eigen boom van Jesse. Bij vragen over het project of materiaal 
kun je contact opnemen met Jorien.    
 
 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 woordzoeker. Stuur je oplossing naar Jorien.  
 

X-mas party  
Zaterdag 17 december willen we alle tieners  uitnodigen 
voor een X-mas party in ’t Rode Kruisgebouw.  
Wat we precies gaan doen, is nog niet helemaal 
bekend, maar één ding is al wel duidelijk:  het wordt een 
gezellige avond. En deze twee ingredienten zijn zeker 
aanwezig: ontmoeting en lekker eten. Dus save the 
date, zet de datum alvast in je agenda en meld je  
alvast aan bij Jorien: jeugdwerker.jorien@pgborne.nl / 
0650487903. Houd je mail of app dan goed in de gaten, 
want we houden je zeker op de hoogte van deze party.  

Loop dit jaar de Kerst niet mis! 
Willen jullie dit jaar het Kerstverhaal op een bijzondere 
manier beleven? Loop dan mee met de QeRstwandeling.  
Terwijl jullie door Borne wandelen, zal het kerstverhaal 
zich ontvouwen door middel van QR codes die jullie op 
verschillende locaties kunnen scannen. Vanaf vrijdag 23 
december t/m maandag 02 januari kun je een route lopen 
van ongeveer 2 kilometer. Deze route zal te zijner tijd te 
vinden zijn op de website van de kerk. Het enige wat je 
daarnaast nodig is een telefoon met een qr-code 
scanner. Speciaal voor de (jongere) kinderen is er een 
ook puzzelelement aan toegevoegd. Kortom een leuke 
activiteit voor de hele familie!  
 


