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Hoe
heet je?

Noa de
Haan

Bazar

114 kinderen
in de tent

Uitnodiging
Matthijs en zijn
buikspreekpop
Henkie treden al
jaren samen op. Met
poppen, kwasten,
verhalen en
goocheltrucs maken
ze er een groot feest
van. Kom woensdagavond 7 juli allemaal
naar Henkies
Kindertheater in de
witte tent. Leuk voor
jong & oud! De avond
begint om 19:00 uur
en zal uiterlijk 21:00
uur afgelopen zijn.

Stel je voor... geen vbw! Interview
Door Hester van Selm

Stel je voor, hé: er was geen VBW... Dan
hadden ruim honderd kinderen en leiding
deze ochtend niet samen gezongen over Jezus
die als Redder op de wereld kwam. Dan was
er geen poppenkast geweest en hadden de
poppen Niek en Anne waarschijnlijk niet
eens bestaan. Dan was er geen muziekgroep
geweest, geen gitaren, geen fluiten. Geen
krakende microfoon, geen lekkere limonade
en nog erger... geen koekjes. Zonder VBW
waren er geen gekleurde stickertjes geplakt
op ieder naamkaartje en hadden we geen nieuwe kinderen en/of leiding leren kennen.
Dan hadden er geen prachtige nieuwe naambordjes met gekleurde letters op de deuren
van die ruim honderd kinderen gehangen. En dan hadden we niet over Jezus’ geboorte
en Zijn mooie Naam (Redder) gehoord. Geen foto’s gemaakt, geen kleurplaten
opgehangen, etc. Stel je voor... dan waren we denk allemaal zuchtend uit bed gekomen.
Want wat moeten we doen zonder de VBW?! Maar, stel je voor... morgen weer zo’n dag!

Poffertjes daverend succes
Door Philinde van Selm

Noa de Haan

Door Johan Kroese

Wie ben je??

Noa de Haan
Ben je al vaker in de tent
geweest?

Vorig jaar was ik er ook
al
Wat heb je vandaag gemaakt?

Een mooi naambordje
Waar ging vandaag het verhaal over?

De geboorte van de Heere Jezus. Zijn naam
betekend: Redder!
Kom je morgen weer?

Elke dag als de tent opstaat!

Foto van de dag

Dit jaar had de VBW een bijzondere primeur: poffertjes
tijdens de bazar. En dat hebben we geweten: ellenlange
rijen. Dit werd helaas niet puur veroorzaakt door de
enorme populariteit, maar ook doordat de bakkers nog
net niet helemaal in vorm waren. Voor de wachtende
menigte was er gelukkig vermaak geregeld in de vorm
van fietsende jongeheren en zelfs een man in zwart pak.
Tijdens de avond was er verder de gelegenheid om
(naast de poffertjes, voor enkele geduldigen) snacks,
taart en snoep te eten en mee te doen aan allerlei
spellen. Denk hierbij aan stokvangen, sjoelen en
darten. Ook kon er bijvoorbeeld gegrabbeld worden,
waren er creatieve cadeautjes te koop en kon er
geraden worden naar de geboortedatum van een
konijntje. Natuurlijk zijn er dan altijd winnaars en
verliezers. Zoals een wat oudere bezoekster zei over haar dartresultaten: “Ik heb het gedaan
hoor. En wat denk je? Allemaal ernaast!” Aangezien de avond bedoeld was om geld in te
zamelen voor de tentweek, zullen we maar zeggen: meedoen was belangrijker dan winnen…

Zoek je naam op
Stefan betekent “krans”,
Noa “troost”, Dirk “machtig
onder het volk” en Michaël
“wie is als God?”.
Zoek eens op wat jouw
naam voor betekenis heeft.
Bijvoorbeeld op:
www.meertens.knaw.nl/nvb

Vul je naam in en klik op
“verklaring”

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. 0297261007 of mail naar alpha@hervormdvinkeveen.nl

