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Dag thema 

LEES EENS 

MEE! 

Avondprogramma 

Sing-Inn 

Wat doen die kinderen daar? 
De buurtbewoners van de Schakel vroegen zich af, wat is er aan de hand? De schoolvakantie is vrijdag 

begonnen. Eigenlijk zou het schoolplein dus leeg moeten zijn. Woensdagochtend stroomde voor de 

tweede maal het schoolplein vol, maar om 10 uur gingen ze niet het schoolgebouw in. Sinds afgelopen 

zaterdag staat er een heel grote tent op het schoolplein en daar gingen de kinderen naar binnen. 

Inmiddels zijn de buurtbewoners gerustgesteld, er is 

namelijk niets vreemds aan de hand, de vakantie is inderdaad 

begonnen. De kinderen komen naar het schoolplein om daar 

met z’n allen te zingen, te knutselen en naar een 

Bijbelverhaal te luisteren. Op woensdagochtend ging het 

Bijbelverhaal over Fillipus die de minister van Financiën uit 

Ethiopië  ontmoette. Deze minister was in de Bijbel aan het 

lezen, maar begreep er niet zoveel van. Gelukkig kon Fillipus 

uitleg geven. Het knutselwerkje dat bij dit verhaal hoorde 

was een schatkistje die versiert werd met prachtige gouden 

knijpers en juwelen. ‘s Middag was er een vossenjacht 

waarbij de kinderen een bankdirecteur hielpen een nieuw 

beroep te vinden. De meest gewaardeerde vos was mevrouw 

de Haan, die ijscoman was en waar iedereen een ijsje kreeg. 

Door Annemieke Kroese 

Sing-inn: een God die uitdeelt 
De sing-inn afgelopen woensdagavond was een succes. Peter van Dam (piano) en Hester van Selm 

(panfluit) hadden deze avond voorbereid. Er was voor elk wat wils: van psalmen tot 'alles wordt 

nieuw', van Opwekking tot Johannes de Heer. Ook mensen waren er trouwens voor elk wat wils: van 

ouders tot kleinkinderen, van oma's tot kinderen. Heerlijk om met z'n allen God te prijzen! De liederen 

werden afgewisseld met mooie gedichten uit de boekenkast van mama Winy en een muzikaal 

intermezzo door Peter. We luisterden met open mond naar Hester, die 'vaste rots van mijn behoud' zong 

en tijdens het tweede deel van de avond waren we wederom vol aandacht toen Lyanne van Sligtenhorst 

'Aan Uw voeten, Heer' zong, begeleid door Peter. Helaas kende Peter het lied nog niet zo goed. Reden dus 

om nog te oefenen, want de combinatie van piano met de stem van Lyanne was prachtig. We gaan vast 

nog veel van Lyanne horen! We hebben een God die graag uitdeelt, zelfs op de avonden waarop we juist 

zo graag iets terug willen geven (lofliederen). Wat heerlijk dat God onze gemeente zoveel muzikaal 

talent heeft toebedeeld!  

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 

Poppenkast 

in de tent 
Iedere dag  wordt er in de tent 

poppenkast gespeeld. Een leuke 

en aansprekende manier om voor 

de kinderen het thema nog eens 

uit te leggen. Poppenkast is zowel 

aansprekend voor de jongste 

kinderen, die nog niet kunnen 

lezen, als voor de wat oudere 

kinderen. Dit maakt het dagelijks 

tot één van de hoogtepunten in 

het kinderprogramma. 

Opkomst: 

124 kinderen 

in de tent 

Foto van de dag 

Interview 

Scarlett 

van den 

Bosch 

Door Philinde van Selm 

Interview 

Scarlett van den 
Bosch 
Waar woon je, hoe oud 

ben je en waar ga je 

naar school? 

Ik woon in 

Waverveen, ik ben 12 

jaar oud en zit op het 

Thamen in Uithoorn. 

Wat is je lievelingsliedje op de VBW? 

Ik vind ze allemaal wel leuk! Het zijn 

er zo veel. 

Weet je waar het verhaal vandaag 

over ging? 

Over Fillipus, hij werd gestuurd naar 

een onbekende weg. 

Ga je verder nog wat doen in de 

vakantie? 

Ja, vervelen en zelf nog op vakantie 

naar Ommen 

Door Judith Oussoren 


