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Dag thema:

Uitnodiging
Ook dit jaar weer
een super leuke
avond voor jongeren.
Donderdag 14 juli
vanaf 18.30 uur een
BBQ, spel en kampvuur voor iedereen
van 12 t/m 16 jaar.
Op het plein bij de
Witte tent op de Pijlstaart laan 1 in Vinkeveen. De avond
duurt ongeveer tot
22.00 uur. Tot dan
allemaal!

Verslag van woensdag 13 juli 2011

Interview:

Écht gezond!

TODAY

Christiaan de Smit

Middagprogramma:

Opkomst:

Vossenjacht

111 kinderen

Luisteren en kij ken in de tent

Christiaan de Smit
Waar woon je?
Mijdrecht

Hoeveel jaar ben je?
9 jaar

Ben je dinsdag
ochtend en avond
ook geweest?
Ja alle twee

Heb je zin in de spelmiddag?
Ja, maar ik moet vanmiddag weg

Door Ineke Oudshoorn

Na een gezellige ochtend in de tent stonden er pannenkoeken
voor ons klaar. Er is met zijn allen heerlijk van gegeten, alle
kinderen smulden ervan! En wat er toen gebeurde, er kwam
een echte banaan op het podium. Een verdrietige banaan die
alleen maar krom kon denken. Maar gelukkig had meneer
Banaan een hele positieve vriendin, mevrouw Ananas. Er was
een overval in het ziekenhuis geweest en nu waren er veel
patiënten kwijt. Gelukkig was er een tent vol kinderen die
konden helpen zoeken. Zo zijn we met 15 groepen het dorp in
gegaan en hebben we alle patiënten gevonden. Er waren veel
verschillende patiënten zoals iemand met de mazelen, snij- en
beenwonden, oude verwarde mevrouw Pietje, gebroken
benen, polsen, een blinde dame Clara, kortom te veel om op te
noemen. Alle kinderen waren fanatiek opzoek gegaan en
werden bij de patiënt beloond met een stuk fruit. Hier mee
waren punten te verdienen. Zo zijn er ook winnaars naar
voren gekomen, maar elke groep heeft ontzettend goed zijn
best gedaan! Het was een fantastische en écht gezonde middag.

Verdacht persoon gesignaleerd

Een politieauto komt met
gierende banden aangereden. De deuren vliegen
open. Agenten stormen af
op een man in een lange, gele regenjas. Al snel vliegen
de omwonenden naar buiten: ‘Ja! Hij is het! Hij staat
hier al lang en we vertrouwen het echt niet daarom
hebben we jullie gebeld!
Echt verdacht!’. En de man
in de gele regenjas? Hij
schiet in de lach: ‘Wat een
grap! Ik ben alleen maar
een VBW vosje…’.

Interview

Door Nico-Jan de Haan

Waar is mevrouw Pietje gebleven?

Door Joleen Mulckhuyse
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Weet jij het thema van de week?
Nee

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

