HALLO, CONTACT?!
VAKANTIE BIJBEL WEEK OCHTEN

zaterdag 21 augustus - zondag 29 augustus 2021

...is het thema van de VakantieBijbelWeek 2021!

Het woord ‘contact’ heeft sinds Corona een andere lading
gekregen. Een knuffel, een hand of een high-ﬁve geven gaat niet
meer. We hebben in deze periode gemerkt hoe belangrijk contact
is. God maakt contact met mensen. Dat doet Hij op verschillende
manieren. Tijdens de VBW gaat elk Bijbelverhaal over een andere
manier van contact dat God met ons maakt. Door naar Jezus te
kijken en te luisteren, ontdekken we dat God niks liever wil dan
contact met ons.
We zijn ontzettend blij en dankbaar we dit jaar de VBW weer in
en om de witte tent kunnen organiseren. In dit boekje vind je alle
informatie. Lees deze goed door! Volg ons op social media voor
de laatste updates over het programma.

GEBEDSKRING
Tijdens de VBW is er op maandag-, dinsdag-, woensdag-, en
donderdagmorgen een gebedskring. Vanaf 10.00 uur bij fam.
Van Haut - Lindenhoﬂaan 20 (06 - 22 18 24 81)

kINDERPROGRAMMA
Het wordt vier dagen feest in en rond de tent aan de Molendam
bij de Hervormde Kerk in Ochten.
Ga je naar groep 1,2 of 3?

groep: klein

Ga je naar groep 4,5 of 6?

groep: midden

Ga je naar groep 7 of 8?

groep: groot

vooraf INSCHRIJVEN verplicht
Het inschrijven van de kinderen is dit jaar verplicht. Inschrijven
is mogelijk t/m dinsdag 17 augustus via www.vbw-ochten.
nl/inschrĳven. Als uw kind voorkeur heeft met wie hij/zij in het
groepje komt, kunt u dit bij aanmelding aangeven. We proberen
hier zo goed mogelijk rekening mee te houden.
Maandag 23 augustus

09:30 - 12.15 uur

Dinsdag 24 augustus

09:30 - 12.15 uur

Woensdag 25 augustus

09:30 - 12.15 uur

Donderdag 26 augustus

09:30 - 12.15 uur

vanaf 18.30 uur

Groep klein/midden: jullie mogen je melden voor de tent.
Groep groot: jullie mogen je melden bij de zij-ingang van
de kerk.

overzicht PROGRAMMA
Zaterdag 21 augustus
16.00 - Happen en (af)trappen!
Fietstocht voor alle leeftijden.
Aanmelden bij de tent.
Zondag 22 augustus
10.00 - Themadienst in de Kuip
15.30 - Sing-in in de Kuip
18.30 - Avonddienst in de kerk

Maandag 23 augustus
09.30 - 12.15 - Kinderfeest
19.30 - Tieners verzamelen bij de kerk

Dinsdag 24 augustus
09.30 - 12.15 - Kinderfeest
19.30 - College Tour in de tent
met Trans World Radio.
Voor alle leeftijden.

Woensdag 25 augustus
09.30 - 12.15 - Kinderfeest
18.45 - Zeskamp in de Kuip
Voor alle leeftijden.

Donderdag 26 augustus
09.30 - 12.15 - Kinderfeest
18.30 - Afsluitingsavond voor kinderen,
ouders en geïnteresseerden.

Ga je naar het kinderfeest?
Trek dan niet je mooiste kleren aan!

Zondag 29 augustus
10.00 - Afsluitingsdienst met muziekgroep
locatie volgt nog!

WERK IN UITVOERING!
Speciaal bericht voor
iedereen die naar groep
7 en groep 8 gaat!
Jullie gaan namelijk vanaf maandag 23 augustus aan de slag met
een heus bouwdorp!
Samen met je groepje krijg jij de kans om een onwijs gave hut
te bouwen! Met de hutten van de andere groepjes zal er zo een
heel dorp ontstaan. Ook als je geen echte timmerman of -vrouw
bent, is er genoeg te doen! Je hut is natuurlijk niet af zonder
naambordjes, lampjes of leuke gordijntjes. Het is jullie hut, dus
alles mag!

Zorg dat je goed voorbereid op het bouwterrein
verschijnt! Anders helaas geen deelname...
- Neem een eigen hamer mee met je naam erop.
- Kinderen mogen NIET zelf zagen.
- Trek kleren aan die vies mogen worden.
- Trek dichte schoenen aan met stevige zolen.
- Meedoen aan het bouwdorp is op eigen risico.

hallo? Tieners!
De tijden van Zoom-schermpjes, FaceTime en online les lijken
achter ons te liggen. Daarom staat er dit jaar weer een geweldig
programma voor jullie klaar met veel ontmoeting. Wij kijken daar
heel erg naar uit!
Het avondprogramma is voor iedereen vanaf de eerste klas van
het VO. Van harte welkom!

Zaterdagavond Kampvuur
Zondagmiddag

Maandagavond
Dinsdagavond

Sing-in
Spelavond
College Tour met Trans World Radio

Woensdagavond

Zeskamp in de Kuip

Vrijdagavond

Diner voor de leeftijd 16+ / VO 5

STAY CONNECTED
Volg ons op Instagram voor de laatste updates rondom het
tienerprogramma!
vbwochten

NOG HULP GEZOCHT
We komen nog een heel aantal vrijwilligers te kort. Bent u of
ben jij nog beschikbaar in de week van 23 t/m 26 augustus? Dan
zouden we heel erg blij zijn met extra hulp! Aanmelden kan via
een mailtje naar inschrijven@vbw-ochten.nl

ALVAST BEDANKT!
Om deze week mogelijk te maken, zijn we heel erg blij met
donateurs die ons jaarlijks willen bijstaan. We ontvangen met
blijdschap en delen dit graag met de kinderen en met u. Wilt u
dit Evangelisatiewerk steunen? Dan kan dat door uw gift over te
maken op rekeningnummer: NL 82 RABO 0347959113 t.n.v. CKV
Herv. Gem. Ochten inzake VBW. We zijn blij met u als donateur!
Hartelĳke groeten namens het VBW-team
Bastiaan Vroegindeweij, Denise van de Westeringh, Eline van de
Westeringh, Esther Sloot, Gerrie de Wilde, Jaap Bosch, Linda van
Hal, Marieke Vroegindeweij, Sjoerd van Reenen, Sonja Hermsen
en Yvonne Buis.
Blijf in contact!
vakantiebijbelweekochten

www.vbw-ochten.nl

vbwochten

info@vbw-ochten.nl

