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Dag thema

Interview

Avondprogramma

Opkomst:

LUISTER
EENS MEE!

Mika
Brockhoff

Kindertheater
“Reflection”

92 kinderen
in de tent

Gratis
VBW-CD

Vrijdag hebben alle kinderen
die aanwezig waren een CD
met liedjes en verhalen van de
VBW mee naar huis gekregen.
De kinderen die er niet waren
krijgen, waar mogelijk, de CD
thuis bezorgd.

En de winnaar is...
De volgende kinderen hebben de
kleurwedstrijd gewonnen:

Interview
Mika Brockhoff

Door Liesbeth van Egmond

Hoe oud ben je, naar
welke school ga je en
waar woon je?

Daan Treur (4 t/m 6 jaar)
Kim Fokker (7 t/m 9 jaar)

Ik ben zes, en volgend
jaar zit ik in groep drie
op de Schakel. Ik woon
in Vinkeveen.

Martin van der Vliet (10 t/m 12
jaar)

Wat vind je leuk om te doen?
Spelen met vliegtuigen.

Waarover ging het verhaal van
vanmorgen?
Over Paulus, hij ging op reis. Het
verhaal was mooi!

Wat ben je aan het maken?

De tasjes
van Anita

Door Rianne Gijzen

Vandaag begon de dag met
regen. Maar dat maakte niks
uit want de tent was weer
goed gevuld met kinderen. Ab
Smit vertelde een verhaal
over de tweede zendingsreis
van Paulus. De kinderen
waren
allemaal
erg
enthousiast.
Het
knutselwerkje
was
het
hoogtepunt van de dag! Alle
kinderen kregen een tas die
ze zelf mochten versieren. Het
resultaat was fantastisch!
Anita van der Vliet heeft zich
enorm ingezet om alle tassen
op tijd af te hebben en dat is
gelukt!

Op zoek naar de echte schat...
Door Ria van der Vliet

Het verhaal wat kindertheater “Reflection” deze avond
bracht ging over een koning die heel machtig en rijk
was. Hij had alles al. Toch was hij niet gelukkig. Hij
gebood zijn bedienden om voor hem te iets te zoeken
wat hij nog niet had en waarvan hij helemaal
ondersteboven van zou raken. Van een bediende kreeg
hij een schatkist, waarin een papier zat, waarop drie
raadsels stonden. Als hij een raadsel had opgelost zou hij een doos met
iets erin krijgen. Maar de koning ging zelf niet op pad. Nee, daar is hij te
belangrijk voor. Hij stuurde een bediende, een clown, op weg om aan de
hand van de drie raadsels, de dozen met daarin de waardevolle schat te
bemachtigen. Maar ja een clown op pad sturen is dat wel wijs? Want
clowns maken overal een grapje van en doen gekke dingen. Gelukkig
waren de kinderen er nog! Zo werden alle dozen gevonden. De koning en
de clown maakten snel de dozen open. Maar wat zat er in alle drie de
dozen…een stuk hout!!! Ze begrepen er niets van. Weer met hulp van de
kinderen kwamen ze erachter dat je de stukken hout aan elkaar kon
schroeven. Het werd een kruis. Dat verwijst naar de waardevolste schat
die een mens kan ontvangen: de Heere Jezus, die voor onze zonden aan
het kruis gehangen heeft. Daar raak je ondersteboven van!

Samen
zingen
Iedere dag wordt er ook veel
gezongen in de tent. Onder
begeleiding
van
diver se
instrumenten zoals gitaren en een
panfluit zingen de kinderen
christelijke kinderliedjes. Ook in
de liedkeuze wordt rekening
gehouden met het dag- en
weekthema. Iedere dag wordt het
themalied gezongen wat speciaal
voor de VBW geschreven is.

Een tas. Ik ga hem aan mijn zusje
geven, Zita, van drie.

Foto van de dag

Geef u op
voor de
Alpha-cursus
Uw 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

