VakantieBijbelFeest!

LET’S PARTY
Gaat helaas niet door
in de zomervakantie

Op dinsdag 7 juli om 10.00 uur (zomervakantie) zouden we weer
VakantieBijbelFeest hebben voor alle kinderen van de basisschool.
Een leuke sport en spelochtend met thema: FEEST. Gaat niet door.
Wij vinden het erg jammer dat het niet kan doorgaan, maar het is te risicovol,
gezien de hoeveelheid kinderen die hier op afkomen en dus ook het aantal
vrijwilligers dat hiervoor nodig is. Wij hopen dat wij in de herfstvakantie 2020
dit gewoon dubbel en dwars kunnen inhalen met een nieuw thema in het
nieuwe seizoen. Wat dat wordt, dat horen jullie vanzelf.

Helpende handen
Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken bij dit mooie werk met
kinderen. Dus meld je aan bij een van de commissieleden. Wij zoeken
mensen die mee willen denken in de commissie, vrijwilligers voor op de
dagen zelf om de kinderen te begeleiden, muzikale jongeren/volwassenen
die tijdens deze dag de liedjes willen begeleiden welke we zingen.
Met het VBF willen we kinderen in aanraking laten komen met het Evangelie.
Natuurlijk zijn ‘VBF-morgens’ gezellige morgens waarin geknutseld, gezongen
en gespeeld wordt. Daarnaast hopen wij ook tijdens deze dagen de liefde van
Jezus Christus door te geven.

Alternatief!
Matthijs en Lindsey
Vlaardingerbroek
organiseren in
samenwerking met
creatief kinderwerk in juli
(en augustus) de digitale
vakantiebijbelweek
‘Daniel blijft trouw aan God.’ over het leven van Daniel in de Bijbel.
Ze gaan de Henkie Show zo aanpassen dat kinderen thuis als gezin de
vakantiebijbelweek kunnen volgen. Als Henkie Show bieden zij al het
materiaal dat de kinderen nodig hebben, zodat zij dit heel eenvoudig
kunnen downloaden.
Wij zullen zorgen dat de link of het materiaal op de site van de kerken
komt. En op onze Facebookpagina.
De eerste vakantiebijbelweek over Daniel is de hele maand juli
beschikbaar. Vijf dagen lang de volgende Bijbelverhalen:
Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:
Dag 5:

Daniel komt aan in Babylonië
Eerste droom van de koning
Gered uit het vuur
Letters aan de muur
Daniel in de leeuwenkuil

Veel plezier met deze digitale versie! Kijk op:
https://www.facebook.com/VakantieBijbelFeestNieuwleusen
Hartelijke groet commissie VBF
Gerrianne Willems, Henrike de Ruiter, Marlous Hoogers, Anita Buitenhuis,
Karin Klein, Gerdien Wieringa, Mirjam Schoemaker en Hermy Bredewold

