
 

 

  



Hoi!  

Wat tof dat je de moeite neemt om deze flyer te lezen! Alleen op deze 

manier kunnen we contact met elkaar maken. Deze flyer is gemaakt door 

de VBW van de Hervormde Gemeente in Klaaswaal. Al jaren zorgen wij 

voor een leuk programma voor de kinderen van het dorp. Misschien ben je 

nog helemaal niet met ons bekend. Hier leggen we uit wat we allemaal 

doen. 

Wat is de VBW? 
VBW staat voor Vakantie Bijbel Werk. Drie dagen in de zomervakantie 
en één dag in de herfstvakantie zorgen wij voor feestelijkheden. Ieder-
een van groep 1 t/m 8 is welkom! Ook voor de tieners is er een speciále 
avond.  
We laten jullie graag kennis maken met onze Heere God. 
Omdat Hij zo goed is, willen we dat iedereen Hem (beter) 
leert kennen! Hij heeft een belofte gegeven voor en aan alle 
mensen. Hij wil jouw Vader zijn. Op https://www.abcvoor-
kinderen.nl/ zijn heel veel filmpjes te vinden over allemaal 
onderwerpen waar je misschien nog niet zoveel van weet.   
 

Thema 
Elk jaar heeft de VBW een nieuw thema. En dit jaar is het een topthema! 
Je raadt natuurlijk al wat het thema is…. 

‘Hallo, contact?!’ 
De VBW-ochtenden 
De VBW-ochtenden hebben altijd een paar dingen die terugkomen.  

▪ Huifkar 
Elke dag komt de huifkar je ophalen! Er zijn 5 haltes. Bij elke halte 
staat iemand van de leiding. De kar rijdt meerdere rondjes als hij vol 
is. Ga je ook gezellig mee? Je vindt een halte bij het Oranjeplein, 
SSS, brug bij Burg. Korstanjestraat, brievenbus bij Zwanenbloempad 
en hoek Lindenlaan/Berkenlaan. De kar rijdt rond van 8:45 tot 9:20 
uur. De haltes zijn versierd, je herkent ze wel! 
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▪ Kleurplaat 
Op de website www.hervormdklaaswaal.nl/vbw vind je 
een kleurplaat met allerlei dingen over contact. Kleur hem 
mooi in en neem hem mee naar de VBW. We hangen ze 
dan gezellig op! Wie weet win je ook nog een prijs? 

▪ Slooptafel en/of knutselen 
Wat is er leuker dan dingen slopen?! Niks toch ;-)  Daarom is er ook 
voor jullie een heel grote tafel met allemaal apparaten die je uit el-
kaar kunt halen. Thuis mag je de boel niet afbreken, hier wel! 
Knutsel je liever? Dat kan natuurlijk ook. Heel gezellig! Doe je mee? 

▪ Zingen 
Elke ochtend zingen we liederen over de Heere God. Daar houdt Hij 
van! Hij is namelijk Degene die ons gemaakt heeft en voor ons zorgt. 
En daarom zingen we voor Hem.  

▪ Verhalen vertellen 
De Bijbel is het Boek waar we heel veel over de Heere God te weten 
kunnen komen. Daarom hoor je ook mooie vertellingen over Paulus, 
een heel bijzondere man. 

 

Voorstelling ‘Bonje op de boerderij’ 
Woensdag kijken we naar een voorstelling van Poppen&meer.  Een 
prachtige vertolking van het thema, vol met humor.  
Koning Liefdevol vervult wensen van trouwe dienaren. Zo ook die van oma 
Beppie, die al 50 jaar voor de koninklijke boerderij zorgt. Ze zou nog heel 
graag haar broer Bert in Australië bezoeken. Driekus en Carlijn krijgen de 
opdracht om voor de boerderij te zorgen. Driekus vindt het maar niks; een 
koninklijke dienaar hoort toch niet op een boerderij. Maar als de Koning 
een opdracht geeft, moet je hem uitvoeren.... 
 

Picknick 
Dinsdagmorgen sluiten we de VBW af met een picknick op het kerkplein. 
Lekkere broodjes, limonade, laat je maar verrassen. Heb je een be-
paald dieet? Geef dit dan graag vooraf, bijv. via de mail, aan de lei-
ding door! Dan zorgen we ook voor jou voor iets lekkers! 
  

Avondprogramma - jonge kinderen 
Kom je ook luisteren naar een gezellig pyjamaverhaaltje? Neem je knuf-
fel lekker mee en trek je je pyjama gezellig aan? Ook deze avond komt 
de huifkar je bij de halte ophalen. De kar rijdt rond tussen18:25 en 
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18:50 uur. We beginnen om 19:00 uur. We gaan lekker zingen, we 
kijken naar een poppenkast en we luisteren naar een verhaal. Om 19:30 
uur is het afgelopen. Dan mogen je ouders je komen ophalen en is er 
voor groot en klein een lekker ijsje op het kerkplein. 
  

Avondprogramma - tieners  
Voor tieners is er dinsdagavond Crazy 88…  Een geweldig contactspel 
met 88 opdrachten waarbij het nodig is om met de spelleiders in contact 
te blijven. In ieder team is iemand met Whattsapp en gaan we het dorp 
in om opdrachten uit te voeren en de scorelijst vertelt hoe de stand is… 
Doe je mee? Neem ook je vrienden mee! We verzamelen om 19:00 uur. 
   

Welkomstdienst 
Zondag 25 juli hoopt onze dominee ook stil te staan bij ‘Hallo, contact?! 
Je kunt je via de site van de kerk aanmelden om hierbij te zijn! Je kunt 
ook via www.kerkdienstgemist.nl onder Klaaswaal live meekijken. We 
hopen jullie te verwelkomen! Vind je het spannend om naar de kerk te 
gaan omdat je er bijvoorbeeld nog nooit geweest bent? Zet het bij de 
opmerkingen, dan zorgen wij ervoor dat je er niet alleen voor staat!  
 

Datum Wat doen we Tijden 

Ma 19 juli VBW-ochtend 9.30-12.00 uur 

Di 20 juli VBW-ochtend met picknick 9.30-12.30 uur 

Pyjamaverhaaltje 19.00 uur 

Crazy88 19.00 uur 

Wo 21 juli VBW-ochtend met voorstelling 9.30-11.30 uur 

Zo 25 juli Welkomstkerkdienst 9.30-10.45 uur 

  

Contact? 
Alle activiteiten worden gehouden of starten bij de Schaapskooi. Dat is 

het bijgebouw dat vaststaat aan de Hervormde Kerk (bij de Plus). 

Als je n.a.v. deze flyer vragen hebt, dan kun je ons altijd mailen. Ons 
mailadres is vbw@hervormdklaaswaal.nl. Ook kun je veel informatie 
van de kerk vinden op www.hervormdklaaswaal.nl.  
Neem ook eens een kijkje op onze facebookpagina.  
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