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Alles Andersom is het thema van de Vakantie Bijbel Week
2022!

In het woord 'andersom' zitten twee woorden namelijk:
'anders' en 'om'. Als iets anders gaat dan dat je van te voren
had verwacht, dan is het soms nodig om je verwachtingen bij
te stellen. Dat kan lastig zijn omdat je iets al zo lang gewend
bent. Je hebt even tijd nodig om zeg maar 'om' te gaan. 

Tijdens de VBW kijken we naar Jezus' leven en ontdekken we
dat Hij totaal anders is dan wij misschien wel denken. Hij
maakt in de wereld -en in ons leven- alles andersom.

In dit boekje vind je alle informatie voor de VBW-week. Volg
ons op social media voor de laatste updates rondom het
programma. Zien we je op de VBW?

ALLES ANDERSOM 

Blijf in contact!
vakantiebijbelweekochten

vbwochten

info@vbw-ochten.nl

www.vbw-ochten.nl

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

06 83 44 32 80



Het wordt weer vier dagen feest in en rond de tent aan de
Molendam bij de Hervormde Kerk in Ochten.

Ga jij naar groep 1,2 of 3?     Groep klein
Ga jij naar groep 4,5 of 6?     Groep midden
Ga jij naar groep 7 of 8?        Groep groot

Maandag 15 augustus            09:30 - 12:15 uur 
Dinsdag 16 augustus              09:30 - 12:15 uur
Woensdag 17 augustus          09:30 - 12:15 uur
Donderdag 18 augustus        09:30 - 12:15 uur
       >> afsluitingsavond         vanaf 18:30 uur 

kinderprogramma 

Inschrijven van uw kind is mogelijk t/m dinsdag 9 augustus
via www.vbw-ochten.nl/inschrijven. Als uw kind voorkeur
heeft met wie hij/zij in het groepje komt, kunt u dit bij de
aanmelding aangeven. We proberen hier zo goed mogelijk
rekening mee te houden!

ONLINE INSCHRIJVEN 



OVERZICHT

MAANDAG 15 AUGUSTUS 

09:30 - 12:15 >> Kinderfeest in
de tent

19:30 >> Spelavond  en
kampvuur bij de kerk
Voor tieners (vanaf VO 1)

ZONDAG 14 AUGUSTUS 

10:00 >> Themadienst in de
kerk

15:30 >> Sing-in in de tent

18:30 >> Avonddienst in de
kerk

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 

Tussen 16:00 en 17:00 starten
>>  Trappen & Happen
Fietstocht voor alle leeftijden
Je kunt je aanmelden bij de tent

20:00 >> Escaperoom 'Kraak
de kluis!' en kampvuur bij de
kerk. Voor tieners ( vanaf VO 1)

DINSDAG 16 AUGUSTUS 

09:30 - 12:15 >> Kinderfeest in
de tent

20:00 >> Concert Joke Buis
Voor alle leeftijden in de tent



VRIJDAG 19 AUGUSTUS 

19:30 >> Diner
Voor de leeftijd 16+ (dus VO 5 en
hoger)

DONDERDAG 18 AUGUSTUS WOENSDAG 17 AUGUSTUS 

09:30 - 12:15 >> Kinderfeest in
de tent

18:45 >> Zeskamp in de Kuip
Vanaf VO 1. Geef je individueel of
per team op via WhatsApp of de
website.  

ZONDAG 21 AUGUSTUS 

10:00 >> Afsluitingsdienst in
de kerk

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

09:30 - 12:15 >> Kinderfeest in
de tent

18:30 >> Afsluitingsavond
Voor kinderen, ouders, opa's en
oma's en geïnteresseerden



TIENERS

JOKE BUIS treedt dinsdagavond 16 augustus op!

Je kunt haar kennen van de Johannes de Heer liederen die ze
vertolkt. Maar sinds een paar jaar brengt ze ook eigen
nummers uit. 

De toegang voor het concert is
gratis. Er is een giftenpot voor de
onkosten aanwezig.

Graag tot dan! Kom alvast in de stemming

Hey hallo tieners! Ook dit jaar hebben wij weer een vet
programma voor jullie klaarstaan. We gaan met elkaar
nadenken over het thema 'Alles andersom'. We denken hierbij
aan Jezus. Als Hij het belangrijkste in jouw leven is, dan is niet
meer de wereld het belangrijkste. Niet meer je Playstation,
TikTok of uitgaan met vrienden staan centraal, maar Jezus! Hij
zorgt er dan in jouw leven voor, dat alles andersom wordt!

In het overzicht staat jullie programma. Denk eraan dat je je
moet opgeven voor de activiteiten. Dit kan via de website, mail
of WhatsApp.

See youuuuu! Groetjes namens het VBW - team,

Jaap & Sjoerd



TENT VERSIEREN

Dit jaar gaat alles andersom! Daarom mogen jullie dit jaar de
tent versieren! Wij hangen een lijn op en dan kun jij daar een
vlaggetje voor maken. Jouw vlaggetje(s) kan je inleveren in de
grote witte brievenbus voor de tent. Natuurlijk zou het leuk
zijn als alle vlaggetjes in het thema zijn, dus wees zo creatief
mogelijk!

Wij hebben alvast wat ideetjes voor je verzameld. Scan de QR
code voor inspiratie: 

Volg ons ook op social media !
Hier vind je elke dag foto's en video's van het kinderfeest. En
de laatste updates rondom het tienerprogramma. Ook zijn we
bereikbaar op WhatsApp. Hier kun je je ook opgeven voor het
avondprogramma. Sla onderstaand nummer dus even op!

vakantiebijbelweekochten

vbwochten

06 83 44 32 80



VRIJWILLIGERS 

We komen nog een aantal vrijwilligers te kort. Bent u
nog beschikbaar in de week van 15 t/m 18 augustus?
Dan zouden we heel erg blij zijn met uw 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. 

Hartelijke groeten,
Bastiaan Vroegindeweij, Denise van de Westeringh,
Eline van de Westeringh, Esther Sloot, Jaap Bosch, Linda
van Hal, Marieke Vroegindeweij, Sjoerd van Reenen,
Sonja Hermsen en Yvonne Buis. 

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.
Of scann de QR - code met de Appostel - app. 
We zijn erg blij met u als donateur!


