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Dag thema: 

Steengoede 

regels 

Avondprogramma: 

BBQ & Spel 

Cadeautjes?!  

Old Dutch Bootcamp 

' Hey joh, straks komt de brandweer!' roept Anneke uit bij het kampvuur. Bezorgd of Henk-

Jan het vuur wel onder controle heeft. Een moment van gezelligheid na een geslaagde 

tieneravond. Druk bezocht door meer dan veertig tieners. Een avond dat begon met het 

genieten van de braadkunsten van Jaap, waarop vervolgens in groepjes diverse oude 

Hollandse spellen konden worden gedaan. De maaltijd werd afgesloten met een korte 

Bijbelstudie van Jaap en het zingen van 'Samen in de naam van Jezus' en 'Als je bidt zal Hij je 

geven'. Liederen die het behandelde Bijbelgedeelte typeren. Mattheus 7 vers 7-12, waarin 

staat dat wanneer je oprecht voor iets bidt God het je zal geven, stond hierin centraal. Een 

steengoed idee! 

Interview 
Jos Blonk 

Wat vond je het leukste 

vandaag bij de VBW? 

Het knutselen 

  

En wat heb je verder 

nog meer gedaan 

vandaag? 

Naar een 

poppenkastvoorstelling 

gekeken, gezongen en 

naar een Bijbelverhaal geluisterd 

  

Wat vind je van de poppenkast? 

Grappig vooral vandaag was het heel erg leuk! 

  

En waar ging het verhaal vandaag over? 

Over Mozes die op de berg 10 regels van God 

kreeg waar het volk Israël zich aan moest 

houden. 

  

Op woensdag was er ook nog een 

spellenmiddag wat vond daarvan? 

Heel erg leuk vooral het spel bij William waar 

we balletjes tegen een doek aan moesten 

gooien voor punten. 

Opkomst: 

112 kinderen 

Door Daniël Winkel 

Foto van de dag 

Interview: 

Jos Blonk 

Door Sabrina Rietveld 
uitnodiging 

Vanavond alweer het laatste 

avondprogramma in de VBW tent. Van 

19.00 tot 21.00 uur is er een 

kindertheater in de tent. Spannende 

avonturen, heel veel gezelligheid en 

natuurlijk heel veel grappen. Het 

kindertheater is voor natuurlijk speciaal 

voor kinderen, maar jongeren en 

volwassenen zijn ook van harte welkom! 

Vandaag kreeg weer ieder kind, zoals gewoonlijk, zijn of haar naamkaartje en ook mocht er weer flink stickers geplakt 

worden. Daarna zaten we met zijn allen in de tent en gingen we weer zingen. De kinderen zongen goed mee. Ook de 

poppenkast was deze dag weer een groot succes. Jesse en Yara, de poppen, moesten in het verhaal op de hond van de 

meester passen. De meester gaf hierbij een aantal regels. Ook het Bijbelverhaal draaide deze dag om regels. Het ging dus 

over het verhaal van dat God de Tien Geboden, eigenlijk leefregels, gaf aan het volk Israël. Dit onderwerp leidde ook vaak 

tot kleine gesprekjes binnen de Bijbelleesgroepjes. De kleine kinderen kregen een verhaal te horen van dominee Simons. 

Als ze zich aan de afspraak hielden, kregen de kinderen een cadeautje. Ze hielden zich helaas niet aan de afspraak, aan de 

regels dus, en kregen dus geen cadeautje. Maar uit genade kregen ze toch de cadeautjes. Zo werd dus de link gelegd met 

Jezus die de mensen uit genade vergeeft, 

en daarvoor is gestorven. Het 

knutselwerkje was voor vandaag een 

memobord. Waar de kinderen 

verschillende dingen van zichzelf op 

konden zetten. Ook werden er daarbij 

kleine kaartjes met de steengoede 

leefregels opgezet. Na de knutselwerkjes 

was er nog wat tijd om te zingen. Daarbij 

werd het themalied nog een keer flink 

doorgenomen. Ook de Weet-tekst die 

hoort bij het thema van deze week, werd 

nog eens flink geoefend. Daarna werd er 

gedankt voor de dag en mochten de 

knutselwerkjes worden opgehaald nadat 

de kinderen de cd met de liedjes van deze 

week ontvangen hadden. Het was een 

geslaagde dag. 

Door Gideon Leeflang 


