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Dag thema: 

Wat 

doe je? 

Avondprogramma: 

BBQ, spel & 

kampvuur 

Cake en koekjes 
Vandaag was het weer groot feest in de tent. Na enthousiast gezang van de kinderen, 

zelfs met een nieuw geïmproviseerde muziekgroep, kwamen de poppen Niek en Anne 

tevoorschijn. Anne wilde cake voor Niek bakken, omdat hij nieuw in de straat was 

komen wonen. Helaas viel de cake door het raam uit de kast, maar gelukkig kon Niek 

de cake toch nog meenemen naar zijn vader. Na de poppenkast werd door juf Petra het 

verhaal over Bartimeüs verteld. De blinde Bartimeüs hoorde dat Jezus in de stad 

kwam. Jezus, Gods Zoon, had oog voor hem en vroeg zelfs als een dienaar wat 

Bartimeüs wilde dat er zou gebeuren. Zoals 

Jezus diende, mogen wij ook dienen en daarom 

hebben we daarna met z‟n allen schorten 

versierd. De schorten zijn prachtig geworden, 

met lapjes erop of gekleurd met stiften. Als 

verrassing kregen we nog een vormpje mee naar 

huis om koekjes mee te bakken. Zo kunnen we 

onze vriendjes en vriendinnetjes én onze familie 

dienen. Iedereen eet smakelijk! 

Door  Philinde van Selm 

Wie ben jij? (3x) 
#1 Vijfentwintig eetlustige tieners stellen zich tijdens de BBQ aan elkaar 

voor: Ik ben het meisje van de poelier. Ik ben een jongen die plast in een 

boot. Ik ben nieuwsgierig naar de inhoud van mijn saucijzenbroodje. Ik 

ben een kenner van wijze gezegdes zoals „elk pondje komt door je 

mondje‟.  

#2 Fanatieke en vooral ook energieke tieners stellen zich tijdens het 

Levend Stratego spel aan elkaar voor: Ik ben bom. Ik ben maarschalk. Ik 

ben spion. Ik ben kapitein.  

#3 Jezus wordt tijdens het kampvuur aan aandachtige en stille tieners 

voorgesteld: Ik ben de Weg, en de Waarheid en het Leven. Ik ben in de 

Vader en de Vader is in Mij.  

Vorig jaar, maar dit jaar zeker niet minder; de „tieneravond‟ was 

opnieuw een groot succes! BBQ, spel en kampvuur blijkt een gouden 

combinatie te zijn. Iedereen bedankt & hopelijk tot vrijdagavond bij de 

film! 

Interview 

Farimah Zandjani 

Wat vind je het 

leukst in de 

tent? 

Knutselen. 

  

Ben je deze week 

al vaker 

geweest? 

Ja dinsdag en 

woensdag. 

  

Wat vind je het leukst tot nu toe in de 

Witte tent? 

De spelmiddag woensdag, want toen 

hadden we gewonnen. 

  

Wat vind je het leukste liedje? 

Dit is 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 

Recept 
Voor overheerlijke 

zandkoekjes heb je nodig: 

 250gr. bloem 

 125gr. boter 

 100gr. suiker 

 1 ei 

 1 zakje vanille suiker 

Kneed er een deegje van en 

steek rondjes uit met een 

glas. Daarna 15min. in de 

over op 200˚C. Hmmmm... 

Opkomst: 

86 kinderen 

in de tent 

Door Judith Oussoren 

Foto van de dag 

Interview: 

Farimah 

Zandjani 

Door Joleen Mulckhuyse 

Uitnodiging 

Vrijdag 9 juli van 

19.00 tot 20.00 uur 

een korte terugblik 

van de week georga-

niseerd door de kin-

deren uit de tent. 

Uitnodiging 

Vrijdag 9 juli vanaf 

20.00 uur is het tijd 

om te relaxen met 

film en chips! “Last 

flight out”, een film 

vol spanning. Vanaf 

12 jaar. 


