Verslag van woensdag 17 juli 2013

Uitgave voor www.hervormdvinkeveen.nl

Pagina 1/1

Dagthema:

Interview:

Avondprogramma:

Opkomst:

Ga op reis!

Meru van
Langen

Tieneravond

85 kinderen

De onbekende reis

Door Lisa Kroon

Ook deze dag was het heerlijk weer en zat de tent lekker vol. We
begonnen weer met het maffe dansje van professor Boem. Na het
zingen van wat liederen en de opening kwam de professor weer
op het toneel. Ze was zeer gestrest want ze moest op reis en wist
niet waarheen, bovendien wou zij de kinderen haar nieuwste

Interview
Meru van
Langen
Door Sandra de Wit

uitvinding laten zien. Een super lekker drankje, dat op een zeer

Kom je al meerdere

intelligente en lastige manier gemaakt werd. Leontine mocht dit

jaren in de tent?

drankje uitproberen en toen zij na een kwartier niet onwel was
geworden was de proef geslaagd bevonden door de professor. In

Ja vorig jaar was ik er
ook en toen was het heel

alle winkels is dit heel speciale drankje te koop onder de naam:

leuk.

HERO. Dit omdat de professor zo’n held is, naar eigen zeggen.
Hierna kwam haar vriend haar halen voor de reis. Professor Boem

Ga je ook wel eens naar

vond het wel lastig om erop te vertrouwen dat het allemaal goed
zou komen. De grote kinderen vertrokken naar de Bijbel leesgroepjes en de jongere kinderen werden verrast door het
bezoek van Abraham ( Albert-Jan ). Abraham vond het ook moeilijk om op reis te gaan en niet te weten wat er zou gaan

de kerk toe?
Nee daar ben ik nog nooit
geweest.

gebeuren. Hij moest heel veel achterlaten en hij mocht erop vertrouwen dat God altijd bij hem zou blijven. Hierna kregen de
kinderen limonade en een snoepje en gingen ze een fotolijstje versieren met schelpjes, zand en zeesterren. Na nog even te
hebben buiten gespeeld was het tijd om het ochtendprogramma af te sluiten. Albert-Jan dankte voor de ochtend en vroeg

Wat heb je gedaan bij de spelmiddag?
We moesten allemaal spelletjes doen om

een zegen voor het eten: heerlijke pannenkoeken.

ingrediënten te krijgen voor professor Boem.

Lachen, gieren en brullen... Wie wil jij de boom in hebben?

Door Nico-Jan de Haan jr.

Door Debora Verbruggen

Waar ging het verhaal vandaag over?
Abraham ging heel lang lopen met zijn

Dat was het resultaat van een grote te gekke zoekactie door
alle kinderen vanmiddag. Zij gingen op pad en vonden de 6

De avond begon gezellig. Iedereen zat bij elkaar in een
kring en er werd gezellig met elkaar gepraat. Toen

schapen en hij sliep ik een tent.

gekke mensen die diezelfde morgen bij de professor thuis de
ingrediënten voor een vrolijkheidsdrankje hadden gestolen.

iedereen er was begon Rudy met gebed. Daarna kwam het
leukste deel van de avond: het spel. We hadden drie

Wat doet professor Boem?
Ze doet steeds allemaal proefjes en het gaat

Zij wilden dat iedereen chagrijnig zou blijven. De kinderen

spellen.

niet altijd helemaal goed. Het is heel grappig!

hebben de ingrediënten terug gewonnen voor de professor.
Toen professor Boem uiteindelijk haar vrolijkheidsdrankje

(waterballonnen en het zicht was belemmerd) en Twister.
Het was erg leuk! Daarna hadden we afsluiting met een

gemaakt had, verspreidde ze dit via mist door de tent. De

stukje uit de Bijbel. We gingen in groepjes uit elkaar en

gekke mensen ademde het allemaal in. Sindsdien zijn deze
gekke mensen naast gek, ook heel vrolijk! Het podium stond

moesten zeggen wie wij de 'boom' in wilde hebben
(Zacheüs). Daarna hadden we nog het kampvuur met een

te ‘shaken’, ze konden niet anders dan lachen, gieren en

hapje en een drankje. Het was erg gezellig! Ook zijn wij 's

brullen! En professor Boem? Zij lachte vrolijk mee, haar

nachts (Gideon, Simon en Nico-Jan) in de tent wezen

uitvinding was weer geslaagd! Alweer een bewijs dat ze heel

overnachten! Het was geweldig! PS. We gaan morgen

intelligent is en de kennis heeft om dit allemaal te weten.

verder met de Bijbelstudie dus kom ook!

Levend ganzenbord, variant

van volleybal

Foto van de dag

