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Dag thema:

Uitnodiging
Vanavond alweer het
laatste avondprogramma in de VBW
tent. Van 19.00 tot
21.00 uur is er een
poppentheater in de
tent. Spannende
avonturen, heel veel
gezelligheid en natuurlijk heel veel
grappen. Het poppentheater is voor
iedereen, jong en
oud, een leuke
avond!

Verslag van donderdag 14 juli 2011

Interview:

Naomi van Egmond

Écht genoeg!

TODAY
Avondprogramma:

Opkomst:

Tieneravond

106 kinderen

Vijf broodjes en twee vissen

Door Debora Verbruggen

Jezus gaf aan duizenden mensen eten! En dat van slechts vijf
gerstebroodjes en twee vissen… een wonder. Jezus kan met een klein
beetje heel veel doen, “écht wel”! Jezus stuurt ons, net als de mensen in
het verhaal, nooit weg als we met Hem willen praten of naar Hem willen
luisteren. Hij zorgt voor ons, iedere dag en heeft aandacht voor ons.
Jezus heeft een keer gezegd “Ik ben
het brood dat leven geeft”, want als
je Jezus kent heeft je hart nooit meer
honger en dan ben je vol van Hem! …
over dat brood gesproken, alle
kinderen die vanmorgen naar het
verhaal in de tent luisterden kregen
van de dominee een krentenbol,
mjammie… dat was lekker.

Als je een hele taart opeet...

Door Sabrina Rietveld

Donderdagavond was het alweer tijd voor een gezellige tieneravond.
Gezellig, dat was het zeker, ondanks het typische Hollandse weer; het hield
niet op met waaien en regenen. De tieners bleven er gelukkig niet thuis
door. Maar liefst 25 jongeren hadden zich opgegeven voor de tieneravond.
Jaap van der Velde las een stukje voor over het vertrouwen in Jezus, door
middel van het Bijbelgedeelte waarin staat dat Jezus over het water liep en
Petrus naar Hem toe wilde komen. Na een gebed en het zingen van het lied
''k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God', begon de maaltijd. Gezellig
met zijn allen in de tent. Gastkok en fanatiek vrijwilliger Derk Burggraaff
liet menigeen genieten van zijn bakkunsten. Naast vlees kon stokbrood, bolletjes en salade
worden gegeten. Opgeleukt en lekker gemaakt met verschillende kleuren saus. Taart was het
toetje. Een stukje van vijf bij vijf centimeter was meer dan voldoende, aangezien de meesten
genoeg gegeten hadden en het nagerecht best wel vulde. Benjamin ging een uitdaging aan, zoals
hij dat zelf zei. Als hij een hele taart (15cm x 15cm) opat, kreeg hij er nog een. Waar het
merendeel bij dat idee al misselijk werd, ging hij die uitdaging niet uit de weg. Hoe meer de
taart op was, hoe bleker Benjamin werd... Maar gelukkig is het goed afgelopen, want tijdens de
film (na het eten) zat de taart nog steeds in zijn maag. Omdat het weer niet echt uitnodigde om
buiten een spel te doen, hebben we binnen in school de film 'Luther' gekeken.

Een verhaal uit de poppenkast

Door Debora Verbruggen

Joris en Maartje waren in het
begin een beetje bang voor tante
Diny, ja ze leek ook echt helemaal
niet aardig en ze praatte nooit tegen kinderen. Maar ja, omdat Joris
een spreekbeurt over papegaaien
moest houden en tante Diny nou
net een papegaai had; gingen Joris
en Maartje toch heel dapper naar
die enge tante Diny toe. En wat
bleek? Tante Diny gaf toch wat ze
nodig hadden: informatie over papegaaien en veel lekkers te eten.
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Interview

Naomi Van Egmond

Door Sandra de Wit

Waar woon je?

Vinkeveen
Hoe oud ben je?

9 jaar
Ben je al alle
dagen in de tent?

Ja
Wat heb je vandaag gemaakt?

Een mandje van touwtjes
Welk liedje vind je het leukst die we
gezongen hebben?

Het thema lied

Foto van de dag

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

