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Dag thema: 

Écht waar! 
Avondprogramma: 

Poppentheater 

Thomas wilde het zelf zien 

??? JIGOTZETR ??? 
Wie snapt de titel?! De meisjes! Zij ontrafelden vrijdagavond als eersten de afkorting: "Jezus Is 

Gekomen Om Te Zoeken En Te Redden". Poppenspeler Jan Marcel vermaakte de jongens en 

meisjes met Paula, die verstopt zat achter de theedoek, en Bongo, de koning van C…. Bongo 

wilde een mooi meisje een kusje geven, maar dat mocht niet: hij moest in de koffer. Het thema 

van de avond was Zacheüs. Hij had een piepklein probleempje: hij was piepklein én een beetje 

gemeen, dus de mensen lieten hem niet vooraan staan. Zacheüs verstopte zich in een boom met 

veel groene (YEAH!) blaadjes, maar… 

Jezus zag hem wel! *JIGOTZETR* en 

Zacheüs gaf al zijn geld weg (detail 

voor de oplettende: wat zat er nog in 

het geldpotje?!). De kinderen konden 

niet verkroppen dat de truc voor 

jonger dan 4 jaar ook voor hen niet te 

begrijpen was. Want hoe verandert een 

wit konijn met zwarte achterkant 

opeens in een groene?! Dat blijft gissen, 

net als hoe die rode lampjes nou achter 

die meneer zijn oor bleven zitten… 

Interview 
Winy Van Selm 

Hoi Winy! Weet 

je nog dat jij 

mijn Vakantie 

Bijbel Juf was? 

Nou dat is lang 

geleden zeg…

dat kan wel in 

1979 zijn 

geweest. 

 

Hoe kwam je 

zo bij de tent 

betrokken? 

Ik zat op de Springplank toen Gert 

Strubbe, Elza Vis en Gert Brouwer 

begonnen met de Vakantie Bijbel Klub 

zoals dat toen heette. Een heleboel 

jongelui deden vanzelfsprekend mee.  

 

Zijn er veel dingen veranderd door de 

jaren heen? 

Nou de locatie… Kun je je voorstellen 

dat de tent op de Reigerstraat stond, 

naast het voetpad gewoon tussen de 

Loopveltweg en Waverbancken? En 

ook op Waverbancken zelf, waar Dr. 

Romijn al jaren woont; daar stonden 

toen nog geen huizen… Het mooie is 

dat inhoudelijk er niets is veranderd. 

 

Wat vind je het leukst? 

Vooral de ongedwongen sfeer 

waardoor je makkelijker over God 

kunt praten met kinderen maar ook 

hun ouders.  Ook zet je je kerk op een 

positieve manier neer. 

Winnaars kleurwedstrijd 

Davinia                      Joy                             Melissa                        Naomi 

Foto van de dag 

Opkomst: 

96 kinderen 

Christine Smit 

Interview: 

Winny van Selm 

Door Philinde van Selm 

VBW   TODAY 
Uitnodiging 

Vandaag is alweer de 

laatste ochtend in de 

VBW-tent. Vijf dagen 

lang hebben we geno-

ten. Maar weet je, de 

VBW gaat nog even 

door. Zondagochtend 

is er een speciale 

dienst in de Her-

vormde kerk van 

Vinkeveen. Om 09.30 

uur zijn jullie alle-

maal heel erg wel-

kom in de kerk. Kom 

jij ook? 

Vanmorgen in de poppenkast zagen we Joris en 

Maartje. Joris vertelde van zijn opa, die kan 

binnen 10 tellen elke knoop losmaken, hoe vast 

de knoop ook zit. Maartje geloofde het niet, zij 

wilde het eerst zien voordat ze het geloven kon. 

Net zoals in het verhaal uit de Bijbel: Thomas 

kon niet geloven wat zijn vrienden hem 

vertelden: dat Jezus weer levend geworden 

was. Hij wilde het zelf zien, met zijn eigen ogen! En na een tijdje kwam 

Jezus de vrienden weer opzoeken en toen was Thomas er ook bij. O wat 

schaamde Thomas zich dat hij niet had geloofd dat Jezus zo machtig was. 

En Jezus? Jezus zei vriendelijk: “kijk maar Thomas” en hij liet zijn 

handen zien, waar de wonden te zien waren. Thomas was ontzettend 

blij, want het was écht waar! Jezus leeft!, écht wel!  

Door Hanneke Van der Velde 


