Beste gemeenteleden,

Maandag
Jezus geneest

‘ZOEK HET UIT’ is dit jaar het thema van de Vakantie
Bijbel Week. Bij deze voor u en jou weer de aanmeldbrief om je op te geven mee te werken aan deze fantastische week rond de Bijbel in ons dorp!

Dinsdag
Jezus redt

In deze week worden de
kinderen uitgedaagd om
door middel van Bijbelverhalen, sketches, knutsels, een
speurtocht, Knabbel– en Babbeltijd uit te zoeken wie Jezus nu eigenlijk is. De vrienden zeiden het tegen elkaar,
toen Jezus de storm tot stilstand bracht: Wie is Hij toch?
Zelfs de wind en de zee zijn Hem gehoorzaam?

Vrijdag
Jezus woont
in de hemel

Om alles weer op poten te zetten voor zo’n 250 kinderen
is een heel gepuzzel! En daarbij rekenen we natuurlijk
weer op u en jou!

Donderdag
Jezus is machtig

De Vakantie Bijbel Week is in de laatste week van de zomervakantie. De VBW wordt georganiseerd voor álle kinderen in Nieuw-Lekkerland. We bieden een gevarieerd
programma waarin we de kinderen verdelen in 3 groepen: Kinderen van 4-6 jaar, kinderen van 7-10 jaar en de
tieners. Van maandag tot vrijdag verzorgen we een morgenprogramma in de Rehobothkerk, De Wegwijzer en in
de tenten rondom de gebouwen. Op woensdagmorgen is
er een spelletjesmorgen op de voetbalvelden.

Geef je zo snel mogelijk op!
Kijk op de achterkant en vul in.

Zondag - Jezus is…?

Als je mee wilt doen dan verwachten wij je in ieder geval op de volgende VERPLICHTE (!) vergadering:

TOERUSTINGAVOND
Op dinsdagavond 19 juni 2018 in de Rehoboth voor ALLE medewerkers (we beginnen om 19.45 uur). Schrijf deze datum
alvast in je agenda, zodat je ‘m niet vergeet!
Nieuwsgierig geworden en wil je meer weten, neem dan contact met ons op!
Wil je je opgeven, mail dan onderstaande gegevens uiterlijk zaterdag 28 april 2018 naar ons door, of geef de strook af bij:
Mariska van Buren
683112
Middelweg 72b
vbw@hervormdegemeentekinderdijk-middelweg.nl
Hilda Noorland
684046
Ooievaar 120a
vbw@hervormdegemeentekinderdijk-middelweg.nl

Ja, ik doe mee met de VBW!
Naam
Adres
Telefoon
E-mail

VBW van 20 t/m 24 augustus 2018!
Ik wil graag meewerken met:

Vertelgroep (verplichte vergadering MAANDAG 4 juni 2018!)

Muziekgroep, ik bespeel het volgende instrument:………………………………..

Materiaalgroep (klaarzetten, begeleiden tijdens het knutselen, opruimen)

Introgroep

Weettekst (en eventueel tekstlied) aanleren

Spelgroep (woensdagmorgen bij een spel staan of een groepje kinderen begeleiden)

PR-groep (materiaal maken, flyeren bij o.a. OBS, rijden met de bakfiets etc.)

Nazorg (m.b.t. de kinderen uit niet-christelijke gezinnen)

Uitnodigen en begeleiden van ‘vluchtelingenkinderen’

Keukenteam (limonade klaarzetten, koffie rondbrengen, lekkernijen bezorgen in de K&B- groepjes etc.)

Ik hoop aanwezig te zijn:





5 dagdelen (alle morgens inclusief spelmorgen)
4 dagdelen (ma-di-do-vr gewone VBW-programma)
Woensdagmorgen (spelmorgen)
Een aantal morgens, te weten …………………………………………………………

Ik wil bij voorkeur worden ingeroosterd bij:

Jongste kinderen (4-6 jaar)

Oudste kinderen (7-10 jaar)

Tieners (11-12 jaar)

Maakt niet uit (waar nodig)
Overige taken:

Tenten opbouwen/afbreken (vrijdag 17 en 24 augustus 2018)

Gehaktballetjes maken/braden (vrijdag)

Op kinderen passen van medewerkers
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——————
Wil je met ons meedenken om zoveel mogelijk medewerkers te krijgen? Stuur deze brief dan via je mail verder of geef hem persoonlijk
door! Alvast bedankt!!

