Beste gemeenteleden,
‘Hallo! Is er contact?’ Deze zin zal voor de meeste kinderen en volwassenen heel vertrouwd zijn. Op
school, in de klas, thuis, op het werk en in gesprek met anderen wordt er contact gezocht. Het woord
contact heeft sinds Covid 19 gekomen is, een andere lading gekregen. Een knuffel, een hand of high
five geven ging niet meer. Fysiek contact was niet altijd mogelijk en we maakten veel gebruik van
digitale hulpmiddelen. We hebben deze periode extra gemerkt, hoe belangrijk contact is.
Kun je nu wel echt contact met God krijgen? Een vraag die kinderen en volwassenen bezig kan
houden. Ik kan God toch niet zien, hoe kan ik Hem dan vinden? Ik kan Hem ook niet horen, hoe praat
Hij dan tegen mij? Ik kan hem ook niet aanraken, hoe voel ik Hem dan? En tóch kan God contact
maken. Sterker: Hij wil niets liever dan contact met jou en mij! Door naar Jezus te kijken en te
luisteren kunnen we in contact komen met God. Tijdens de VBW willen we samen met de kinderen
op zoek gaan naar contact met God! We staan stil bij verhalen uit Handelingen over Petrus en Paulus.

Maandag: Gevonden!
Handelingen 9: 1-9, 17-22

Dinsdag: Pak de uitnodiging aan
Handelingen 17: 16-34

Vrijdag: Samen zoeken
Handelingen 10: 23-33

Zondag: God gaat door!
Handelingen 16: 6-15

Donderdag: In gesprek
Handelingen 12: 1-17

Door de coronamaatregelen, weten we nog niet precies hoe we deze week invulling kunnen en
mogen geven. We hopen uiteraard dat we alle kinderen weer in de kerk en school mogen ontvangen,
maar daar hebben we nu nog geen zekerheid over. Daarom hebben we het programma dit jaar
aangepast, zodat het zowel vanuit kerk/school, als vanuit huis gedaan kan worden. We hopen voor
de zomervakantie te besluiten of het wel/niet live doorgaat. We willen in de VBW week een kort
ochtendprogramma houden met zingen, sketch en een Bijbelvertelling. Als we niet bij elkaar mogen
komen, wordt dit programma via de livestream uitgezonden. Na dit programma willen we alle 4 de
ochtenden een buitenactiviteit houden, zoals een speurtocht, vossenjacht, spelletjes en een
challenge. De spelletjesochtend op het sportveld komt dit jaar te vervallen.
Deze week kunnen we niet houden zonder medewerkers, daarom zijn we op zoek naar u/jou! Geef je
daarom zo snel mogelijk op en nodig familie en vrienden uit om ook mee te helpen!
We zien uit naar jullie aanmeldingen!
Groetjes, het VBW-team:
Lejanne Stegeman, Eveliene Wagenaar, Corine ’t Hoen, Jeannette den Ouden.

Wilt u/jij helpen met de VBW? Vul dan voor 10 juni onderstaand formulier in.
Je kunt het formulier in leveren bij: Jeannette den Ouden, Venuslaan 33, 0184-785088.
Opgeven via de site: www.vbw-nieuwlekkerland.nl
Opgeven via de mail: info@vbw-nieuwlekkerland.nl

Ja, ik doe mee met de VBW 23-27 augustus 2021!
Naam
Adres
Mail
06-nummer
Ik hoop deze ochtenden aanwezig te zijn:
Maandag
Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Ik wil bij voorkeur ingedeeld worden bij:
De jongste kinderen (4-6 jaar)
De oudste kinderen (7-10 jaar)
De tieners (11-12 jaar)
Ik wil graag (kruis zo veel mogelijk vakjes aan):
Als begeleiding bij de kinderen in de kerk/zaal zitten tijdens het programma.
Een groepje kinderen begeleiden bij een buitenactiviteit.
Een Bijbelverhaal vertellen.
Meespelen in de muziekgroep en ik speel het volgende instrument: ……………………………
De weettekst aanleren en uitleggen aan de kinderen.
Meewerken in het keukenteam.
’s Morgens rondrijden door de wijk om kinderen op te halen.
Folders bezorgen in de week voor de VBW.
De aankleding voor de kerk/school verzorgen.
Oppassen op kinderen van medewerkers.
Gebruik maken van de oppas.
Bedienen van de laptop en technische apparatuur.
Kleurplaten inkleuren om in de zaal op te hangen.

