
27 augustus t/m 5 september 2022
We zijn heel blij dat de VBK weer in de tent op het Molenplein georganiseerd wordt. 

Het belooft een mooie week te worden met een gevarieerd programma. 
Voor iedereen, van jong tot oud, is er genoeg te doen!

Doe je mee?!

vbkvbksprang sprang 
Doe je mee?!

Thema: Alles Andersom
In het woord ‘andersom’ zitten 
twee woorden, namelijk: ‘anders’ 
en ‘om’. Als iets ‘anders’ gaat, dan 
wat jij van tevoren had bedacht, 
moet je soms je denkbeelden of 
verwachtingen bijstellen. Dat kan 
lastig zijn, omdat je iets al zolang 
gewend bent. Je hebt even tijd 
nodig om zeg maar ‘om’ te gaan.
In dit thema gaat het over Jezus, 
Hij is Degene die ‘alles anders-
om’ maakt! Per dag staat er een 
ander verhaal over Hem centraal. 
Hierdoor ontdekken we dat Jezus 
totaal anders is dan wij misschien 
wel denken.



ProgrammaProgramma

meer informatie over alle activiteiten vind je op 
www.hervormdsprang.nl/vbk
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Dag Tijd Wat? Voor wie? Bijzonderheden

zaterdag
27-08

08.00 uur Tent opbouwen iedereen

zondag
28-08

15.00 uur Praisedienst iedereen in de grote tent

maandag
29-08

19.30 uur Kick-off alle mede-
werkers

leuk programma + 
broodje hamburger

dinsdag
30-08

19.00 uur Bingo iedereen € 6 voor 8 rondes, 
€ 3 voor 4 rondes

woensdag
31-08

09.00 uur
09.30 uur
09.45 uur
12.00 uur
13.00 uur

Inschrijven VBK
Start
Poppentheater
Pannenkoeken eten 
Einde

4-12 jaar

familie is welkom bij 
het poppentheater, 
aansluitend is er koffie

19.00 uur VBK+ 12-18 jaar in de grote tent

19.30 uur Mannenavond mannen in de kleine tent

donderdag
01-09

09.30 uur-
12.30 uur

VBK 4-12 jaar

14.00 uur Seniorenmiddag senioren in de grote tent

19.00 uur VBK+ 12-18 jaar in de grote tent

19.30 uur Vrouwenavond vrouwen in de kleine tent

vrijdag
02-09

09.30 uur-
12.30 uur

VBK 4-12 jaar

v.a. 17.00 uur Maaltijd iedereen € 3 per persoon

19.00 uur Afbouwen tent iedereen

20.00 uur VBK+ 12-18 jaar overnachting i.v.m. 
30-jarig jubileum

zondag
04-09

09.30 uur Afsluitende dienst in de kerk iedereen na de dienst 
koffiedrinken

leuk programma + 
broodje hamburgerbroodje hamburger


