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Dagthema: 

Sta op! 

Avondprogramma: 

Medewerkers 

BBQ 

“Goud en zilver heb ik niet” 

De Medewerkers BBQ 
Deze avond was er geen activiteit in de tent, maar was 

er de afsluitende avond voor de medewerkers, 

barbecuen! De avond werd ingeleid door Henk-Jan met 

gebed en een lied, waarna de organisatoren van de 

VBW bedankt werden. Met een opkomst van +/- 50 

mensen was het een gezellige avond. De sfeer was 

zeker goed en t eten ook. Waarvoor dank aan Slagerij 

Blonk!  

Interview 
Corina van 
Sligtenhorst 

Hoe vaak bent u al in de 

tent geweest? 

Al wel 13 jaar! Dit jaar 

ben ik alle ochtenden 

geweest. 

 

...dan moet u de tent wel 

heel leuk vinden!! 

Ik vind het leuk om met de kinderen te praten 

en vind het ook leuk om met de mensen van de 

kerk samen te werken.  

 

Wat vindt u het allerleukste? 

De Bijbelleesgroepjes. De kinderen vinden 

Professor Boem volgens mij heel leuk. Ik ook 

trouwens! 

 

Wat is uw lievelingslied? 

Psalm 63:2. Dat gaat over dat je verlangt naar 

dat Jezus dichtbij je is. 

 

Als u zou gaan buitenspelen, wat zou u dan 

kiezen? 

Schommelen! 

Opkomst: 

60 kinderen 

Door Philinde van Selm 

Foto van de dag 

Interview: 

Corina van 

Sligtenhorst 

Door Gideon Leeflang 

Een te gekke week is ten einde; ten einde raad 

was professor Boem. Er was een straatschoffie 

met lange haren, een jongeman die er 

helemaal niet uit zag, ongelukkig, en professor 

Boem keek niet naar hem om. Ze negeerde 

hem volkomen. Tweeduizend jaar geleden zat 

er een man dagelijks bij een poort. Deze man, 

die niet lopen kon, had waarschijnlijk al van 

Jezus gehoord. Jezus was gestorven, en hij 

niet genezen. Er  kwam een vrouw de Witte 

Tent binnengelopen, zij zag het schoffie wel 

zitten. Zij bood hem de rechterhand aan, en 

nam hem mee. Al die proefjes. Tsja. Ook 

professor Boem weet dat er iets is dat 

belangrijker is dan proefjes doen.  Petrus en 

Johannes kwamen bij de lamme man, de man 

die er dagelijks zat. De man vraagt om wat 

geld, maar krijgt niet wat hij verwachtte. ‘Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat zal ik u geven. In de naam van 

Jezus Christus: Sta op!’. De lamme man werd genezen. Voor hulp bij ziekte, zorgen en pijn kan je het allerbeste bij Jezus 

zijn! Bij de Bijbelleesgroepjes kwam er nog een andere vraag naar voren: waren de omstanders bij het genezingswonder ook 

ziek? “Ja, maar dan anders.”, zei iemand. En het is een groot wonder, dat de kinderen, dat wij, allemaal naar Jezus toe 

mogen gaan om genezing te ontvangen. Te gek, dat de kinderen ook de weettekst uit het hoofd kennen! Achterstevoren op 

de banken, zonder te kijken zeggen ze: ‘God is mijn heil, dat betekent Redder’. 

Door Wouter Kroese 

Interview: Anne van der Linden 

Jij zegt net dat je 

vandaag voor het 

laatst op de VBW 

bent. Waarom is 

dat? 

Volgend jaar ga 

ik naar de 

brugklas! En dan ben ik te oud voor de tent.  

 

Met wie ben je hier? 

Met mijn vriendinnen: Zoë, Sanne, Naomi en Ylse. 

 

Wat vind je het leukste in de tent? 

Het knutselen. Ik heb al een schaapje gemaakt en een 

schilderijtje met schelpen en zeesterren. En het theater 

gisteren vond ik ook heel leuk. 

 

Waar ging het theater over? 

Dat je de moed niet moet laten zakken. 

 

Wanneer was het voor jou moeilijk om de moed erin te 

houden?  

Toen mijn werkstuk was verprutst. Toen moest ik het 

heel snel opnieuw doen.  

Door Philinde van Selm 


