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Alweer de laatste keer

Door Nico Jan de Haan

Interview
Christiaan de Smit
Door Gideon Leeflang

Vandaag, alweer voor de laatste keer, werden er ook weer stickers geplakt. Zoals gewoonlijk stond elke leider Vind je de Vakantie
van een groepje de kinderen op te wachten. Nadat iedereen binnen was konden we pas echt van start. We Bijbel Week leuk?
begonnen weer met zingen en bidden. Vandaag had Stefan van Kreuningen de leiding over de dag. Na het
bekende lied “Hé luister mee” gezongen te hebben kon dan voor de laatste keer de poppenkast geopend Ja, heel erg leuk.
worden. Jesse en Yara hadden weer een spetterend optreden (dat mag ook wel voor zo'n laatste keer). Na de
poppenkast werd het Bijbelverhaal verteld. Het ging over Jezus' kruisiging en opstanding. Ook waren er echte Wat vond je vandaag
soldaten bij die een verhaal vertelde over de kruisiging en over het graf met de grote, ronde steen. Hierna kreeg
iedereen wat te drinken en een koekje of snoepje. Het knutselwerkje deze dag bestond uit een bloempot die je

het leukste in de tent?
Het knutselwerkje

zelf moest beplakken met plaatjes om het zo naar jouw eigen smaak te maken. De meiden hadden vooral de wat
roze kleuren en de jongens pakte toch al
Waar ging het verhaal van deze dag over?
gauw het wat stoerdere papier. De
bloempotjes zijn uiteindelijk heel mooi

Over dat Jezus aan het kruis hing en daarna

versierd. Na de knutselwerkjes werd er

weer opstond door de kracht van God.
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Wat heb je vandaag in elkaar geknutseld?

zogenaamde weettekst geoefend. We
moesten met onze rug naar de tekst

Een bloempot, deze moesten we versieren.

zitten en hem dan opzeggen. Tot mijn
verbazing kende echt iedereen hem! Echt

Wat vond je de leukste dag van deze

keigaaf. Er werd gedankt voor de dag en

Vakantie Bijbel Week?

iedereen mocht naar huis. Alles werd
opgeruimd

en

er

werd

gezamenlijk

De vrijdag, want toen hadden we het leukste

afgesloten met de leiding. Wat een

knutselwerkje.

keigave en steengoede week! Tot volgend
jaar iedereen!

Vergeet-me-niet

Foto van de dag

Door Debora Verbruggen

De oudste kinderen (groep 6,7 en 8) rennen de tent uit nadat Joleen het werkje heeft uitgelegd. En,
hetgeen niet verbazingwekkend is, ze weten na 4 dagen ook haarfijn de weg naar het snoep te
vinden. Een heerlijke energieboost om vervolgens serieus in gesprek te gaan. Met elkaar lezen we
een stukje uit hun kinderbijbel, daarna wordt hier dieper op ingegaan met behulp van vragen.
Waarom moest Jezus sterven? Waarom is het zo steengoed dat Hij leeft? Als je langs de groepjes
loopt word je stil van de antwoorden van de kinderen. “omdat Jezus leeft, mogen we voor altijd bij
Hem zijn” hoor ik een meisje zeggen. De leiding heeft daar niets aan toe te voegen. Na de vragen
wordt er nog gepuzzeld. Dan is het tijd om te gaan knutselen in de tent, een bloempot beplakken
met servetten. Thuis
wordt hier de aarde en
“vergeet-me-niet”zaadjes in gedaan, zodat
de

keigave

VBW

tentdagen niet vergeten
worden en we blijven
onthouden dat het leven
met God steengoed is.

