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De laatste ochtend in de tent
Door Joleen Mulckhuyse

Regen, regen, regen… Heerlijk
dat woeste weer buiten, als je
lekker in bed ligt. Vandaag de
laatste dag! Ik heb er zin in. Dat
helpt mij om op te staan en de
regen te trotseren. In de auto,
onderweg naar de tent, bid ik
tot God of Hij er voor wil zorgen
dat de kinderen zich niet door de
regen laten tegenhouden. Als ik
aankom zijn er al veel
medewerkers actief om de tent
netjes in orde te maken voor
deze nieuwe dag. We kunnen
bijna van start gaan en al gauw
komen de kinderen. De tent is
niet vol, ik mis veel kinderen.
Veel mensen zullen vandaag op

vakantie gaan. Er is een gezellige
sfeer in de tent. De kinderen
kletsen lekker met elkaar en
samen zingen we veel. De
poppenkast blijft een succes. Het
themalied en de Bijbeltekst van
de week klonken vloeiend uit de
monden van de kinderen. Fijn
dat ook deze ochtend de Bijbel

weer open gaat! Stefan van
Kreuningen mag ons allemaal
vertellen over de Heere Jezus.
Zoals ook in het verhaal van
vandaag Petrus, een volgeling
van Jezus, de opdracht van God
krijgt om aan alle mensen het
evangelie te vertellen. Na een
korte pauze met iets lekkers
was het tijd om te gaan
knutselen. Iedereen heeft een
eigen origineel memory spel
gemaakt. Het knutselmoment is
een goede gelegenheid om elkaar
beter te leren kennen. Jammer
dat de week er alweer op zit! Ik
hoop dat ik alle kinderen nog
vaak zal ontmoeten.

Terugblik

VBW medewerkers genieten na

We hebben een bijzonder
mooie week achter de rug. Er
waren erg veel kinderen. In
totaal bezochten ongeveer
150 kinderen deze week de
tent. Al die kinderen hebben
gehoord over de Heere Jezus
en over de Heere God. Ook
waren er „s avonds veel
ouders en jongeren tijdens de
verschillende activiteiten.
We hopen dat iedereen er van
genoten heeft, maar vooral
dat we allemaal iets gezien
hebben van wie God is en wie
Hij wil zijn voor ons. Zijn
liefde is en blijft immers de
inspiratie om deze week te
organiseren.
Hopeli jk
volgend jaar weer een VBW!

Op het moment dat veel medewerkers van hun rust aan het genieten
waren was er een drukte in de keuken bij Lia van der Vliet en Leen
Mulckhuyse. Beide zetten hun culinaire talenten in om te zorgen voor
een avond vol dank aan God, onze Vader, die ons door kracht, liefde en
passie geeft om deze week te organiseren. Vol dank aan alle
medewerkers die hun leven laten leiden door God en zo met elkaar
werkzaam mogen zijn voor Zijn koninkrijk! We hebben elkaar nodig net
zoals een lichaam alle lichaamsdelen nodig heeft om optimaal te
functioneren, zoals ook Petra
Boer met ons gelezen heeft om
deze medewerkers avond te
openen. Het zonovergoten uitzicht
op de wijd uitgestrekte polder,
fijne gesprekken, spetterend vlees
op het vuur, gezonde groen van
“mama Lia” op de goed verzorgde
tafels en als klap op de vuurpijl
een verrassend dessert. Kortom
allemaal ingrediënten voor een
heerlijke avond.

Door Joleen Mulckhuyse

Bijbelleesgroepjes
Wanneer de jongste kinderen
naar het Bijbelverhaal gaan
luisteren gaan de oudste uit
elkaar in kleine groepjes. Daar
lezen ze zelf uit een kinderbijbel
en een gewone Bijbel. Samen
denken ze na over het gedeelte
aan de hand van vragen. Op deze
manier leren kinderen al jong
zelfstandig de Bijbel te lezen en
na te denken over wat besproken
wordt.

Interview
Martin van der Vliet
Door Chris Jan de Leeuw

Waar woon je?
In Vinkeveen

Ben je hier al vaker geweest?
Ik kom elk jaar en ik ben nu twaalf,
dus ik ben denk ik al wel acht keer
geweest.

Waar ging het Bijbelverhaal over?
Over Petrus die zat te bidden en naar
Cornelius
ging.

Wat ga je
onthouden
van deze
week?
De barbecue.
En de liedjes.

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

