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Kom
maar hier!

Daan, Andy
& Djony

Kindertheater

71 kinderen

Het ei in de glassicus

Door Gert Jan van Selm

Vandaag was het alweer de één na laatste van de VBW. Allereerst werden de
kinderen verwelkomt met een paar minuten ochtendgymnastiek met de shake dans.

Interview
Daan, Andy
& Djony

Na deze dans al 3 dagen lang te hebben geoefend, konden de meeste kinderen deze

Door Christine Smit

al uit hun hoofd, en werd er vrolijk meegedaan. Hierna werden er een aantal liedjes
gezongen, en opende Rudy de dag met een gebed. Na de opening werden er nog 3

Hoi! Wie zijn
jullie?

liedjes gezongen, en was het alweer tijd dat Professor Boem geroepen werd. Zij was

Wij zijn Daan,

vandaag heel erg moe, en daarom moest haar leerling het proefje doen. Hij moest

Andy en Djony en
we gaan straks

een ei in een vaas laten zakken, zonder zijn handen te gebruiken, maar hij had geen
idee hoe hij dit moest aanpakken! Dus werd Professor Boem er weer bij geroepen, en naar groep 4 en 5
van de Fontein in Mijdrecht.
zij stopte onderin de vaas een paar brandende lucifers, waardoor het ei opeens
vanzelf naar beneden zakte! Iedereen was vol verbazing, en Professor Boem en haar
leerling liepen weer van het podium af. Hierna mochten de bijbelleesgroepjes uit de tent, en vertelde Rudy het verhaal van

Wat leuk dat jullie er zijn vandaag. Hoe is dat

de discipelen op een onstuimig meer. Het stormde heel hard, en de discipelen waren allemaal heel bang, want ze zagen een

zo gekomen?

spook op het water lopen. Het bleek de Heere Jezus te zijn, en hij riep Petrus. Petrus begon naar Jezus toe te lopen over het
water, maar opeens zag hij het wilde water onder zich, en begon hij naar beneden te zakken! Gelukkig greep Jezus hem

Mama heeft het in de krant gelezen.

vast, en hij zei tegen Petrus: “Waarom twijfel je aan mij? Ik had je toch geroepen?” We mogen dus altijd op Jezus

Weet je nog waar het verhaal over ging?

vertrouwen, als hij ons roept. Na dit spannende verhaal, was het tijd om te gaan knutselen. De kleine kinderen mochten een

Ja over een man die in het water viel want hij
vertrouwde Jezus niet.

kleurplaat maken, met een Petrus die naar beneden zakt. De grote kinderen mochten met chenilledraad hun naam op een
plankje maken. De kinderen die al klaar waren met hun knutselwerkje, mochten buiten gezellig buiten spelen. Om kwart
voor 12 werd iedereen weer de tent in geroepen, en werden er nog 2 liedjes gezongen. Hierna was het tijd om de
prijswinnaars van de kleurplatenwedstrijd bekend te maken. Er waren erg mooie kleurplaten gemaakt, en hierdoor was de
uitslag erg spannend! Na de prijsuitreiking werd er nog een liedje gezongen, en sloot Rudy de dag af.

Supergraan!!!

Door Ineke Oudshoorn

Vrijdagavond 19 u de tribune in de Schakel stroomt
langzaam vol. Debora opent de avond en een aantal
kinderen laten hun knutselwerkjes zien en vertellen iets over
de verhalen die ze in de tent hebben gehoord! En dan is het
tijd voor het kindertheater Simon en zo… Ze spelen een
voorstelling over de Zaaier het verhaal uit de Bijbel..
Verschillende kinderen werden op het toneel erbij gehaald
om het verhaal mee te spelen. De voorstelling was verdeeld
in 4 gedeeltes, in het eerste gedeelte kwam het zaad op de
weg en het werd weggepikt door de kraaien, als wij niet goed
luisteren wordt het zaad (het evangelie) wat gezaaid is in ons

leven weggepikt door de kraaien… wie oren heeft om te
horen moet goed luisteren! In het 2e gedeelte kwam het
zaad tussen de stenen dat is als mensen gelijk geloven, ze zijn enthousiast en als het tegen valt stoppen ze er
weer mee, maar… wie oren heeft om te horen moet goed luisteren! Bij het 3e gedeelte kwam het zaad tussen de
distels, mensen geloven maar maken zorgen over onbelangrijke dingen, en daardoor geen tijd voor God. Het
geloof verstikt door de distels… maar wie oren heeft om te horen moet goed luisteren! Het zaad in de goede
grond is het 4e gedeelte deze mensen doen wat God wil, ze helpen mensen en vertellen andere mensen over God
waardoor er waardoor er veel vrucht komt…. SUPERGRAAN!!! Wie oren heeft om te horen moet goed luisteren!
Supergraan lijkt op het woord van God, als het uitgezaaid wordt in de akker van mijn hart dan zal het groeien en
bloeien en zie je het in mij, dan geeft het vrucht! Het was een mooie, gezellige en leerzame avond.

Hoe heette die man?...(stilte)...Het begint met
Pe...
Petrus!! En het was een piraat die het
verhaal vertelde..!
Morgen is er nog één keer tentdag; hebben
jullie er zin in?
Ja wij wel!

Foto van de dag

