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Waar
woon je?

Josh van
der Vliet

Kindertheater

109 kinderen
in de tent

Uitnodiging
Na het succes van vorig jaar, ook dit jaar
weer een super leuke
avond voor jongeren.
Donderdag 8 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!

Heel erg veel kippen!

Door Liesbeth van Egmond

De tweede dag in de Witte Tent op het
schoolplein van de Schakel. Alle kinderen
zaten te popelen om te beginnen met de spellen
(en pannekoeken te eten!). Maar eerst gingen
we met elkaar bidden, liedjes zingen en keken
we naar de poppenkast! De vraag van vandaag
was: ‘Waar woon je?’ We hoorden van Ria, of
in de bijbelleesgroepjes dat Nathanaël niet
geloofde dat Jezus de Zoon van God kon zijn,
omdat hij uit Nazaret kwam. Maar omdat Jezus Nathanaël vertelde dat Jezus hem al
onder de vijgenboom zag zitten, voordat hij naar Jezus toe kwam, geloofde Nathanaël
het wel, en hij riep: ‘Meester, U bent de Zoon van God, de Koning van Israël’. Zo mogen
wij ook weten dat Jezus ook ons kent, en dat Hij ons ziet. ‘s Middags kwamen er
plotseling twee kippen het podium op… Ze fladderden heel druk, en gingen ons
vertellen wat het spel van die middag was! Spellen uit verschillende landen en
kippenspellen. Het werd een superleuke dag, met veel water(balonnen), ijsjes,
limonade en lekkere pannenkoeken en boven alles: heel erg veel kippen!!

Henkies kindertheater

Door Wouter Kroese

Woensdagavond kwam Matthijs helemaal vanuit den Haag naar
de Vakantie Bijbelweek in Vinkeveen om ons voor te stellen aan
Henkie en zijn vrienden in ‘Henkie’s Poppentheater’. Na een
opening werden we voorgesteld aan Henkie met z’n telescoop (/
stethoscoop) die hij om had om zijn harstlag te meten. Nu vroeg
Matthijs: ‘Heeft de Here God ook een hart?’ en ‘Kun je Zijn
hartslag ook meten?’. Tja.. Daar moeten we even over nadenken.
Naast Henkie traden ook de vrienden van hem op: Edo de
gemene Krokodil en Furn de Kletsvogel. Aan de hand van het
vertellen van de geschiedenis over Petrus en Jezus liet hij zien
dat Jezus vergeeft nadat Petrus hem verlaten had, en dat zijn
liefde nóóit ophoudt. ‘Geef al je zorgen aan hem, want hij zorgt
voor je.’ Edo was niet meer de baas, en mocht een pop in het
poppentheater worden. Furn kon zingen als Marco Borsato en
was gewoon erg grappig. Hij hield van snot, maar wist niet wat
dat was! Matthijs zat vol met goocheltrucs voor de kinderen en leuke grapjes waar ook de
ouders en wij (de leiding) krom om lagen. Bij elkaar zorgde dit voor een supergeslaagde
avond!! Voor wie het gemist heeft: www.kinderoptreden.nl en youtube voor een impressie.

Raadsel

Een raadsel uit Henkies
kindertheater. Wat zie je op
de drie tekeningen op de
foto hiernaast?

Interview
Josh van der Vliet

Door Johan Kroese

Waar woon je?

Vinkeveen
Waar ging
vandaag het
verhaal over?

Nathanael die
onder de boom
zat..
Wat hebben jullie vanmiddag gedaan??

Allemaal verschillende spelletjes, het was
iets met landen en daar hoorde dan een
spelletje bij.
Wat heb je vandaag geknutseld?

Een kamer met meubels die je moest
inkleuren en opplakken, dan kon je het
zelf inrichten

Foto van de dag

Geef u op voor
de 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

De navel van een dikke
duitser op z’n rug

3.

Een olifant op z’n rug

2.

Een spin die de
handstand doet.

1.

