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Dag thema: 

Écht feest! 
Avondprogramma: 

Bazaar 

De eerste ochtend in witte tent 
Vandaag was de eerste dag van de hopelijk 

weer gezellige VBW-week. In de tent gingen 

we eerst liedjes zingen. Daarna gingen we 

bidden en keken we naar de poppenkast. Na 

het bidden gingen de grote kinderen naar de 

bijbel lees groepjes en luisterden de kleinere 

kinderen naar een bijbelverhaal. Het ging 

over de bruiloft in Kana. Het thema voor 

vandaag was dan ook "echt feest". Uit dit 

verhaal blijkt dat de Heere Jezus dicht bij de 

mensen wil staan maar ook echt God is. Na het bijbelverhaal kwamen de grotere 

kinderen weer binnen en gingen we knutselen. De kleinere kinderen gingen een 

kleurplaat kleuren en die ook versieren, en de grotere kinderen gingen een krans 

maken van takjes en mochten die daarna ook versieren. Toen we klaar waren gingen 

we het themalied zingen en danken. Toen mochten we naar huis. Aan de uitgang 

kregen de kinderen nog een kleinigheidje. De medewerkers gingen daarna nog even 

opruimen en God danken voor deze morgen. Dit was de eerste dag van de VBW-week.  

Door  Winny van Selm 

Heel nat, maar heel gezellig! 
We waren er al een beetje op voorbereid. Alle spelletjes en kraampjes waren naar binnen 

verplaatst. En dat was maar goed ook! Want even voordat de bazaar begon, ging het regenen, 

regenen…en het hield niet meer op. Flinke plassen in de tent en op het schoolplein. Maar 

gelukkig kwamen er toch veel mensen 

naar de bazaar En met z’n allen binnen 

in de tent en in de school was toch ook 

wel weer erg leuk. Er was van alles te 

doen: grabbelen, snoeprad draaien, 

sjoelen, lollytrekken en nog veeeeeel 

meer. Ook was er lekker eten te koop, 

zoals patat en poffertjes. En in de school 

natuurlijk weer de koffiehoek met 

taart, cake, limonade en koffie. Ook 

kon je daar lootjes kopen en daarmee 

mooie prijzen winnen. Om 21.00 uur 

was het afgelopen. Met een tas vol 

mooie spullen gingen we naar huis…

Interview 
Tijn Oudshoorn 

Hoe oud ben je? 

4 jaar 

 

Wat vind je het 

leukste op de VBW? 

De poppenkast 

 

Weet je waar het 

verhaal over ging 

vandaag? 

Ja, over het paasfeest. 

 

Wat gebeurde er op dit feest? 

De mensen konden wijn halen bij Jezus. 

 

Kom je morgen weer naar de tent? 

Ja, ik denk het wel. 

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 

Vind de negen waterkruiken 

Opkomst: 

114 kinderen 

Door Karin Kroon 

Foto van de dag 

Interview: 

Tijn Oudshoorn 

Door Petra Boer 

VBW   TODAY 
Uitnodiging 

Iedere ochtend is er 

weer een kinder-

programma in de 

VBW tent. Maar op 

woensdag zijn alle 

kinderen uitge-

nodigd om ook ‘s 

middags te blijven. 

Eerst eten we met 

elkaar pannekoeken 

en daarna wordt er 

een spelmiddag geor-

ganiseerd met onder 

andere een hele leu-

ke vossenjacht! 


