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Dag thema: 

Wie zijn je 

vrienden? 

Avondprogramma: 

Terugblik en 

filmavond 

Ook nieuwsgierig? 
De dominee kwam vanmorgen het podium op met 

een ingepakte doos. Hij vertelde dat er wat in zat 

voor de kinderen. Iedereen was natuurlijk 

nieuwsgierig. De kinderen mochten raden: een 

bijbel, dacht iemand of de zegen van God.  Pas na de 

verwerking kregen we te horen wat er in zat. Het 

verhaal van vandaag ging over de tollenaar 

Zacheüs. Zacheüs was óók nieuwsgierig. Hij wilde 

weten wie Jezus was. Hij klom in een boom, zo 

keek hij over de mensen heen. Toen de Heere Jezus 

voorbij liep, stond hij stil bij die boom. “Zacheüs, 

kom uit de boom, Ik moet in jouw huis verblijven.” 

Het leven van Zacheüs veranderde helemaal. Ben jij ook nieuwsgierig geworden naar 

wie Jezus is? Lees dan meer over Hem in de bijbel, of in de kinderbijbel die je van de 

VBW hebt gehad. We knutselden vandaag een heel mooi windlichtje.  En toen we weer 

terug gingen naar het podium kregen we eindelijk te horen wat er nu in die doos zat: er 

zat een brief in en daar stond op dat iedereen een ijsje kreeg.  

Door  Petra Boer 

Gitaar zonder snaar 
Vijf minuten voor aanvang van de terugblikavond in de tent, 

was een fanatieke vrijwilligster nog even de liedjes aan het 

doornemen op haar gitaar. Liedjes die we die avond zouden 

zingen. Zoals “het themalied”, “lees je Bijbel” en “Jezus is de 

Goede Herder”. Ze deed dat zo fanatiek dat er een snaar brak! 

“Oh, dat gebeurd mij nou nooit” riep de vrijwilligster 

verontwaardigd. En zo gebeurde het dat de arme gitaar er niet 

bij mocht zijn tijdens het uur waarop kinderen samen met hun 

ouders en opa`s en oma`s terugkeken op de Vakantie Bijbel 

Week. De leuke sketches door een aantal enthousiaste meiden 

gespeeld, de vier jongens die iedereen de weektekst uit 

Johannes 14:6 lieten opzeggen. En ze waren hierbij zo streng, 

dat zelfs volwassenen geen snoepje kregen als ze het niet goed 

deden (en dan vielen deze jongens al over woordjes als “en”). 

De fotopresentatie, de film met fragmenten van deze week, de presentatie van de 

knutselwerkjes…. de gitaar heeft het allemaal gemist en werd als grof vuil achter gelaten in 

het schoolgebouw. Arme, arme gitaar… na zoveel jaren trouwe dienst word je bij je eerste 

blessure al meteen aan de kant gezet. 

Interview 

Kim Fokker 
Met wie ben je 

hier in de tent?  

Met 2 zusjes: 

Tessa en Sanne. 

 

Wat vind je het 

leukste in de 

tent?  

Het knutselen. 

 

En wat vind je 

het leukste knutselwerkje?  

Het naambordje. 

 

Wat is je favoriete liedje?  

Hé luister mee  

 

Waar ging het verhaal vandaag over? 

Over een man (Zacheüs) die geld van 

mensen stal. De mensen vonden hem 

stom. Hij was nieuwsgierig naar 

Jezus, en klom in een boom. Toen 

kwam Jezus langs en vroeg hij of hij 

bij hem mocht komen. 

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 

Amazing Grace 

“Amazing Grace”, dat was 

het lied dat geregeld 

terugkwam in de film “the 

last flight out”. Een mooie 

film over moed, avontuur 

en vertrouwen op God. 

Dankzij Marc werd ook de 

leiding steeds goed 

voorzien van chips. Hij 

kwam altijd keurig de 

doorgeefronde van de 

chips rond maken.  

Marc: Bedankt! 

Opkomst: 

96 kinderen 

in de tent 

Door Wouter Kroese 

Foto van de dag 

Interview: 

Kim 

Fokker 

Door Debora Verbruggen 

Uitnodiging 

Als afsluiting van VBW 

2010 is er op zondagoch-

tend een speciale kinder-

dienst in de Hervormde 

gemeente van Vinkeveen. 

Deze dienst begint om 

9:30 en is om 11:00 afgelo-

pen. De kinderen die in 

de tent zijn geweest zul-

len bij elkaar zitten voor-

in de kerk om samen te 

zingen en de weektekst 

op te zeggen. Hierna is 

iedereen ook hartelijk 

welkom in het Vereni-

gingsgebouw naast de 

kerk voor een kop koffie, 

thee of frisdrank en de 

laatste VBW TODAY! 

Door Yannick de Groot 


