Beste ouders / verzorgers,
Yes, de VBK is er weer. Na 2 jaar een online versie staat er dit jaar weer een tent op het
Molenplein! Op 31 augustus, 1 september en 2 september is er weer een mooi programma
voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar!

Thema
Het thema van dit jaar is Alles Andersom! Het woord ‘alles’ betekent ‘alle dingen of alles
omvattend’. Dat is Wie Jezus is! Gods plan met de wereld door Zijn Zoon Jezus is zo totaal
anders, het omvat álles. Hij is de Redder die God de wereld geeft. Hij is Koning over alles! Als
Jezus ‘alles’, dus het belangrijkste in jouw leven is, dan ga je ook anders kijken naar jezelf en
naar de mensen om je heen. Sommige dingen worden minder belangrijk, andere juist veel
belangrijker.
Alles Andersom: Ook de VBK doet alles andersom. Het programma ziet er anders uit dan voorgaande jaren!
Woensdag
Op woensdag kunnen de kinderen zich vanaf 9.00 uur inschrijven. Het programma begint om 9.30 uur. U bent
van harte welkom voor een kopje koffie en/of thee. Om 9.45 uur begint de gezinsvoorstelling Barmhartige
Baviaan. Deze voorstelling wordt gespeeld door kindertheater Simon en Zo. Iedereen (van 0-100 jaar) is hierbij
van harte welkom!
Om 12.15 uur eten we met elkaar heerlijke pannenkoeken. 😋😋
Mocht uw kind een allergie hebben, geef dit dan tijdig aan bij de leiding van de VBK.
Om 13.00 uur wordt de eerste VBK-dag afgesloten en kunnen de kinderen weer worden opgehaald.
Donderdag en vrijdag
Op donderdag en vrijdag begint het programma om 9.30 uur en is het programma om 12.30 uur afgelopen.
Er is een afwisselend programma met een spel, knutselen en spel, o.a. een tumblingbaan (let op: dit is op eigen
risico!).
Vrijdagavond
Op vrijdagavond willen we deze VBK-week met iedereen afsluiten. Om 17.00 uur komt er een frietkar en
aansluitend willen met elkaar de tent afbreken. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten, de VBK af te sluiten
en het winterseizoen te openen. Ook hiervoor geldt: iedereen is welkom!
Zondagochtend
Zondag is er een afsluitende dienst in de Hervormde kerk (Kerkstraat 34). Ook hier is iedereen weer van harte
welkom. In deze dienst blikken we terug op de VBK-week en zullen we ook bekende VBK-liederen zingen. De
dienst begint om 9.30 uur.

Collectebus

Aangezien er aan dit alles natuurlijk ook onkosten zijn verbonden staat er middenin de tent een collectebus. Het
zou fijn zijn als daar een donatie ter dekking van de onkosten in wordt gedaan. Ook is er de mogelijkheid een
QR-code te scannen en rechtstreeks een bijdrage te doen voor het VBK-werk.
Foto’s
Er zullen tijdens de VBK foto’s gemaakt worden waarvan een selectie via diverse media verspreid zullen
worden. In het kader van de AVG zijn wij verplicht dit u te melden. Mocht u bezwaar hebben tegen het feit dat er
een foto van uw kind(eren) wordt gemaakt/getoond, geeft dit dan aan bij één van de stuurgroepleden.
Goed doel
Dan hebben we zoals elk jaar ook een actie. Dit jaar hebben wij gekozen voor de actiegroep
Sprang bouwt aan verandering. Een groep van ruim 30 jongeren gaat in de zomer van 2023 naar
Oeganda om daar een kleuterschool te bouwen. Wij willen hen financieel ondersteunen door met
elkaar lege flessen in te zamelen. Deze kunnen t/m vrijdagavond ingeleverd worden voor in de tent.
Calamiteitenplan
Voor calamiteiten en ontruiming van de tent is er een calamiteitenplan, deze kunt u nalezen op de site:
www.hervormdsprang/vbk. In de tent hangt de samenvatting van dit plan. Als de tent ontruimt moet worden
(denk bijvoorbeeld aan harde wind of onweer), dan gaan wij met de kinderen naar het Jeugdcentrum
(Kerkstraat 28). Hier kunt u dan uw kind ophalen.
Contact
Mocht u vragen hebben of om een andere reden contact willen hebben met de leiding, dan zijn wij gedurende
de week bereikbaar op het telefoonnummer: 06-22968163 (Lijnie).
Stuurgroep VBK,
Henko, Margreet, Margriet, Marit, Martine, Michel, Janske, Janneke en Lijnie

