Uitgave voor www.hervormdvinkeveen.nl

Verslag van dinsdag 16 juli 2013

Pagina 1/1

Dagthema:

Interview:

Avondprogramma:

Opkomst:

Aan het werk!

Ricardo &
Liulianne

Bazaar

77 kinderen

De eerste dag: Té gek!

Door Lisa Kroon

Vandaag, de eerste dinsdag van de zomervakantie is het weer zover;
de Vakantie Bijbel Week! Het thema van deze week is ´Té gek!´. Om
kwart voor 10 stroomde de eerste kids binnen. De kinderen schreven
zich eerst in en ontvingen een naamkaartje. Om 10 uur begon het
programma in de tent. Eerst werd er een filmpje getoond van

Interview
Ricardo &
Liulianne

Door Hilda Van der Wilt

Professor Boem. Professor Boem kende vele kinderen al, zij is

Hoe heten jullie?

namelijk al actief geweest in het dorp de afgelopen maanden! Het

Ricardo en Liulianne.

filmpje liet zien hoe Professor Boem tevergeefs een poging deed om
te leren dansen bij EEN Line-Dance groep. Hierna kwam er nog een

Wij zijn elkaars
neefje en nichtje.

filmpje met hierin het dansje, dit dansje gaan we elke morgen als
ochtendgymnastiek doen. Na gebeden te hebben en een aantal
liederen te hebben gezongen werden de kinderen in groepjes verdeeld. De grote kinderen gingen in de school een

Zijn jullie al eerder
bij de VBW

Bijbelstudie doen. De jongere kinderen luisterde binnen in de tent naar een verhaal. Het verhaal van vandaag ging over

Tentagen geweest?
Ja, dit is nu onze tweede keer.

Noach. Noach was nog maar de enige op de wereld die geloofde in God. God kreeg berouw dat hij de mens had geschapen,
en hierom wilde hij de aarde vol laten lopen met water. Alleen Noach en zijn familie mochten blijven leven en daarom moest
Noach een hele grote ark bouwen. Té gek toch? Een boot bouwen zonder dat er water is. Wat een vertrouwen moet Noach

Wat was het leukste van de VBW?

gehad hebben. Na het verhaal was het tijd om te knutselen; een schapen-pennenbakje. Tot slot hebben we nog gezongen,
de weettekst geoefend en gedankt. Natuurlijk kregen de kinderen ook weer wat leuks mee naar huis: een pen voor in hun

Het knutselwerkje, een schaapje, en het
zingen.

pennenbakje en een waterpistooltje. Het was een geslaagde ochtend!

Uitnodiging
Alle tieners (11 t/m 16

De bazaar… Té gek!

Door Lisa Kroon

jaar) zijn woensdag-

Zoals elk jaar werd er ook dit jaar

avond 17-7 welkom bij

weer de jaarlijkse bazaar gehouden.

de tent! Deze extra tie-

Dit jaar op het nieuwe schoolplein

neravond begint om

wat weer zorgde voor een nieuwe kijk

19:00 uur bij de tent (en

op de aangeboden diensten. Vanaf

niet om 18:30 uur zoals

19.00 uur was jong en oud welkom

op de flyer staat) en zal

om over de gezellige bazaar te lopen.

rond 22:00 uur afgelopen
zijn. Zorg dat je gegeten

Natuurlijk werd er ook gezorgd voor

hebt.

de hongerige maagjes. Er was weer
van alles te verkrijgen, zoals
poffertjes, broodjes hamburger, friet
en broodjes kroket/frikandel. Dit jaar

Knutselwerkje

nieuw was de quiche die erg goed in de smaak viel. Het hoogtepunt van de bazaar
was de prijsuitreiking van de Facebookactie om 20.00 uur door Professor Boem.
Greet Kroese bleek de gelukkige winnaar van de IJsbeer-bon!Nadine Brockhoff heeft
de hoofdprijs van de ballonactie gewonnen, haar ballon heeft de langste reis
afgelegd: helemaal naar Duitsland! Verder waren er vele activiteiten te doen, voor

ieder wat wils; darten, spijker slaan, sjoelen, lolly trekken, enveloppen trekken en
noem maar op. Er waren ook nog wat verkoopkraampjes met boeken en cd´s van de
Evangelische boekhandel ´Kom en Zie´ en er werden kaarten, bloemen, plantjes en
cupcakes verkocht. Al met al; een gezellige avond!

Waar ging het verhaal over?
Noach en zijn boot.
Kennen jullie Professor Boem al?
Ja, we hebben haar bij de Jumbo gezien.
Naar welke school gaan jullie?
Naar de Pijlstaartschool.

Foto van de dag

