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De hele buurt mag het horen!

Door Petra Samsom

Oeps…we beginnen te merken dat
het inmiddels de derde dag is!
Verschillende medewerkers komen
later dan de vorige ochtenden. Zou
de vermoeidheid al een beetje
toeslaan? Maar we hebben er wel
weer allemaal heel veel zin in.
Rond 10.00 uur komen de kinderen
de tent in. Iets minder kinderen
dan gisteren, maar toch weer een
gezellige tent vol. Er wordt mooi
en goed gezongen vandaag! De hele
buurt mag het horen: Jezus leeft.
De dominee heet iedereen welkom
en bidt met ons. Daarna zingen we
nog wat en dan is het weer tijd
voor Thijs en Mirthe (poppenkast).
Mirthe is boos op Thijs omdat hij

gemeen gespeeld heeft met
knikkeren. Maar Thijs is ook boos
op Mirthe. Hij zegt dat Mirthe
gemeen heeft gespeeld. Moeder
moet eraan te pas komen om het
uit te praten. Gelukkig komt het
weer helemaal goed. Na de
poppenkast gaan de oudste
k i n d e r e n
n a a r
d e

Bijbelleesgroepjes en de jongere
kinderen luisteren in de tent naar
een geschiedenis uit de Bijbel.
Dominee Simons vertelt over
Petrus die in de gevangenis zat. De
volgende dag zou hij gedood
worden. Ergens anders in de stad
zijn veel mensen voor hem aan het
bidden. De Heere God verhoort dit
gebed. Een engel bevrijdt Petrus
uit de gevangenis. Als Petrus dan
aanklopt bij het huis waar de
mensen aan het bidden zijn kunnen
ze eerst niet geloven dat het Petrus
is. Maar hij is het echt, de Heere
heeft hem bevrijd en hij mag
verder gaan met zijn werk.

Foto van de dag Levend Stratego groot succes

Door Yannickde Groot

Donderdagavond; eindelijk iets voor de
tieners. Om 18.15 kwamen de eerste
jongeren aan en al snel ging het eerste
vlees op het vuur. Jaap opende de avond
en de maaltijd. Onder het toeziend oog
van Henk-Jan en Jaap werd het eten naar
binnen geschoven. Ondertussen werd er
lekker gevoetbald of bijgepraat. Dit jaar
was er geen filmavond maar hebben we
“Levend Stratego” gedaan. Met veel
enthousiasme
werden
de
vlaggen
verstopt en de kaartjes verdeeld. De
eerste partij was voor een aantal nog
even inkomen, maar de tweede ronde
werd door iedereen enthousiast gespeeld. Aan het einde begonnen er
veel jongeren zin te krijgen in drinken. Op de weg terug werden een
aantal jongens teruggefloten door de leiding, waarna zij zich twintig
keer mochten opdrukken. Na wat chips, drinken en een afsluiting met
gebed en een Bijbelgedeelte ging iedereen tevreden huiswaarts.

Het Bijbelverhaal
Iedere dag wordt er in de tent
een verhaal uit de Bijbel verteld.
Het verhaal sluit aan op het
d a g t h em a
en
v o r mt
h et
uitgangspunt voor het ochtend
programma van de jongsten. Door
de vertellers wordt rekening
gehouden met het niveau en de
belevingswereld van de kinderen.
Vandaag werd het verhaal door
dominee Simons verteld.
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Door Petra Samsom

Ben je al
vaker in de
Witte Tent
geweest?
Ja, vorig jaar
was ik er ook.

Weet je wie er vandaag het
verhaal heeft verteld?
Ja…dat was, hoe heet hij ook
al weer….bij ons heet dat de
pastoor, o ja, de dominee.

Waar ging het verhaal over?
Over Petrus die bevrijd werd
uit de gevangenis.

Wat heb je vandaag
geknutseld?
Een hand waar je mee kan
kneden (stresshand).

Zondag in de
kerk
Zaterdagmiddag wordt de
tent al weer afgebroken, maar
zondagmorgen gaat de VBW
nog even door. Dan is er
n a m e l i jk
e en
s p ec i a le
kerkdienst die helemaal in
het teken van de VBW staat.
Ied ereen
is
nat uur li jk
uitgenodigd. De dienst begint
om 9.30 uur en wordt
gehouden in de Hervormde
kerk
van
Vinkeveen,
Herenweg 201.

Geef u op
voor de
Alpha-cursus
U kinderen gaan naar de VBW,
maar wellicht bent u zelf ook op
zoek naar meer. Verhalen uit de Bijbel zijn mooi om in de tent voor de
kinderen te vertellen, maar het christelijk geloof is ook voor
volwassenen een bron van leven. Benieuwd geworden naar waar het nu
werkelijk om draait in het geloof? Geef u dan op voor de Alpha-cursus.
Gedurende 8 avonden wordt de basis van het geloof helder en
begrijpelijk uitgelegd en besproken in een kleine groep. De cursus is
helemaal gratis en volledig vrijblijvend. Voor meer informatie: tel.
0297-261007 of mail naar alpha@hervormdvinkeveen.nl

