Hoi!
Wat tof dat je de moeite neemt om deze flyer te lezen! 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. Lees gauw verder wie
we zijn of kijk gelijk op de achterkant voor een overzicht van alle activiteiten.

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. Iedereen 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.abcvoorkinderen.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. Dit jaar is dat…

‘Alles andersom’
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 2 rondjes. 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 vanaf ongeveer 8:45 uur 2x rond. Bij de halte
kun je op het blad zien hoe vaak de huifkar is geweest. De haltes zijn
versierd, je herkent ze wel!
▪ Kleurplaat
Op de website www.hervormdklaaswaal.nl/vbw vind je een kleurplaat
met allerlei dingen over het thema. 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 elkaar 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 wijze mannen
die een lange reis maken om een koningskind te zoeken en over mannen
die er alles aan doen om hun vriend te helpen!

Toneelvoorstelling ‘Stoere bangeriken’
Donderdag kijken we naar een voorstelling van kindertheater Onwijz. Een
prachtige vertolking van het thema, vol interactie en humor! Na de voorstelling gaan we met z’n allen een speurtocht doen.

Picknick
Donderdagmorgen sluiten we de VBW af met overheerlijke pannenkoeken.
Lust je dit echt niet of heb je een allergie? Geef dit dan graag vooraf, bijv.
via de mail, aan de leiding door! Dan zorgen we ook voor jou voor iets
lekkers!

Avondprogramma t/m groep 5
Kom je dinsdag ook luisteren naar een gezellig pyjamaverhaaltje? Neem je
knuffel lekker mee en trek je je pyjama gezellig aan? Ook deze avond komt
de huifkar je bij de halte ophalen. De kar rijdt 2x rond vanaf 18:35 uur. We
beginnen om 19:00 uur. We gaan lekker zingen, we kijken naar een poppenkast en we luisteren naar een verhaal uit een prachtig prentenboek. Om
19:30 uur is het afgelopen en is er voor groot en klein een lekker ijsje op het
kerkplein.

Avondprogramma groep 6 t/m 8
Te oud voor het pyjamaverhaaltje en te jong voor de tieners, dan kun je fijn
bij ons quizuurtje komen. Samen moeten samenwerken, originele quizvragen
bedenken…. Het is net wat anders dan een gewone quiz. Dat wordt leuk!
En als je het leuk vindt mag je natuurlijk ook met de huifkar mee!

Avondprogramma tieners
Weet je nog van vorig jaar? De te gekke Crazy-88-avond! Wat een feest
was dat! Wat we dit jaar gaan doen is nog een verrassing, maar binnenkort
staat er meer informatie op de website. In ieder geval is elke tiener vrijdag
15 juli om 19.00 uur van harte welkom!

Kerkdienst op zondag
Naast dat we een paar dagen voor de kinderen organiseren is, iedereen in
elke dienst van harte welkom! De dienst begint ’s ochtends om 9.30 uur en ’s
avonds bijna altijd om 18.00 uur.
Vind je het spannend om naar de kerk te gaan omdat je er bijvoorbeeld nog
nooit geweest bent? Laat het ons weten en we zorgen ervoor dat je niet
alleen bent.
Datum
Wat doen we
Tijden
Di 12 juli
VBW-ochtend
9.30-12.30 uur
Pyjamaverhaal en quiz
19.00 uur
Wo 13 juli
VBW-ochtend
9.30-12.30 uur
Spellenmiddag
Inloop 14.00 uur
Do 14 juli
VBW-ochtend met voorstelling, 9.30-13.00 uur
Alles Andersom- speurtocht en afsluitend pannenkoeken
Alles Andersom zoektocht (voor 19.00-20.00 uur
ouders en kinderen)
Sing-in, zanguurtje voor jong en 20.00-21.00 uur
oud
Vr 15 juli
Tieneravond
19.00 uur
Di 25 okt.
VBW-dag in de herfstvakantie
9.30-12.30 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 altijd naar ons mailen
(vbw@hervormdklaaswaal.nl). Ook
kun je veel informatie van de kerk
vinden op www.hervormdklaaswaal.nl.
Neem ook eens een kijkje op onze
facebookpagina.

