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Een steengoed plan!

Door Philinde van Selm

Interview
Davinia Versteeg

Door Sandra de Wit

Vinkeveen, 13 juli, 9:55 - een vrolijk feestje barst los in de tent. De kinderen zingen om beurten ‘dit is de dag die Hoe oud ben je?
de Heere ons geeft!’. Wie zongen harder, de jongens of de meiden?! Vandaag gaat het in de tent over ‘steengoed
plan’. Jesse maakt een mooi hok voor Snuffeltje, maar… Snuffeltje knaagt het hok kapot en ontsnapt! Een 5 jaar
konijnenhok maak je ook niet van karton. Daarna denkt Jesse na en bedenkt een steengoed plan voor een nieuw
hok. In de Bijbel staat ook een verhaal over een steengoed plan: een man die een huis maakt met een stevig Is dit het eerste jaar
fundament! Met dat fundament bedoelt Jezus de woorden van de Heere God. Dat zijn steengoede plannen voor dat je in de tent komt?
je leven. Als je naar Gods advies luistert en er iets mee doet, staat je leven stevig! Dat zagen we ook: het huis van
meester Albert-Jan was gewoon van karton en een vuilniszak en werd gebouwd op zand. Toen het regende en Nee ik ben al eens
toen de kinderen bliezen, stortte het helemaal in! Het andere huis was gebouwd met een steengoed plan en met eerder geweest
een stevig fundament. Dat bleef staan
toen het regende en waaide. De oudste

Wat heb je vandaag gemaakt?

kinderen ondervonden aan den lijve dat
bouwen niet vanzelf gaat. Ze metselden

Een tekening over het verhaal

een pennenbakje. Eén ding is zeker: met
een plan kom je verder. De andere

Waar ging het verhaal over?

kinderen versierden een plaat van het
verhaal met zand, steen en stiften. Na

Over een huis op stenen en een huis op

het knutselen was het spannend: wie

zand

was de winnaar van de “Kleur & Win”
wedstrijd?

Eigenlijk

hadden

alle

Ben je al meerdere dagen gekomen dit

kinderen gewonnen, maar juf Debora

jaar?

had maar vier cadeaus. De prijzen gingen
naar Meru, Mathanja, Danny en Martijn.

Foto van de dag

Nee, dit is de eerste dag

De barmhartige baviaan

Door Ineke Oudshoorn

Kwart voor 7 kwamen de eerste kinderen en ouders om naar de theatervoorstelling te komen kijken van het
duo Fredie en Harrie Nijhof. Debora opende de avond en verwelkomde Freddie en Harrie! .En ja nadat ze
zichzelf hadden voorgesteld vroegen ze aan ons: “voor wie buigen we?” Inderdaad, voor de koningin. Maar
voor wie buigen we, knielen we en juichen we? Inderdaad voor onze God! Nadat we dit een aantal keer met
elkaar gezongen hadden, werden er kinderen uitgenodigd om naar voor te komen en mee te spelen met
Harrie. En ja, wat staat ons nu te wachten? Spannend hoor. Harrie was de reisleider, en de kinderen (Rebekka,
Noa de Haan en Dirk Jan) waren samen met de fotograaf, Henk Jan, reizigers. Ze trokken door de bergen.
Maar na een nacht slapen waren de reizigers de reisleider kwijt. Wat was er met hem gebeurd? Een man
(Michael) in de problemen had hem overvallen. En ja wie ging hem nu helpen? De politie (Martijn en Stefan)
waren er om boeven te vangen. Toen de dominee
(Machteld) kwam, kreeg de reisleider weer hoop.
Maar nee, die vond zijn gemeente toch belangrijker
dan deze man. Uiteindelijk kwam er hulp uit
onverwachte hoek. Namelijk van 2 bavianen (Jasmijn
en Noa Leeflang) hebben de reisleider water gegeven
en hem uiteindelijk naar een hotel gebracht zodat hij
daar op kon knappen. Een voorstelling vol interactie
en improvisatie waar we uiteindelijk ook van hebben
geleerd om soms af te wijken van wat we moeten
doen Als we onze naaste kunnen helpen…..

