
WIST JE DAT… 

je ons kan liken  

op facebook?!

KOM OOK 
en voel je schatrijk...

Beste ouders/verzorgers,

Op de eerste dag van de Vakantie Bijbel Week vragen we iedereen om zich in te schrijven. 
Onderstaand vindt u de betreffende strook.* Wilt u dit ingevuld meegeven met uw kind? 

Alvast hartelijk dank!

Ondergetekende stemt in dat onderstaande gegevens en beeldmateriaal voor het jeugdwerk binnen de Hervormde Gemeente van Lienden worden 
gebruikt. Voor de toepassing van de privacyregels wordt verwezen naar de website, www.hervormdlienden.nl

Naam kind(eren) Geboortedatum Gaat naar...  
(Groep 1 t/m brugklas)

Straat + huisnr:

Postcode + woonplaats:

Telefoonnummer:

Handtekening 
ouder/verzorger:

Er is een ochtendprogramma voor kinderen van 4-12 jaar(brugklas),  
met o.a.: Bijbelverhalen, sketch, knutselen, spellen, workshops en  

vooral gezellig samen zijn.
En een avondprogramma voor de jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen,  

met o.a.: StratenVolleybal,  Expeditie Salomo, #chillandtalk  en  
een Creatieve avond.

In de laatste week 

van de zomervakantie 

kun je tijdens de 

VakantieBijbelWeek  

met ons op zoek naar  

schatten in de Bijbel.  

VOOR WIE? 
Iedereen vanaf 4 jaar

WANNEER? 
27 augustus t/m 
1 september 2019

WAAR? 
In en om de tenten bij de 
Hervormde Kerk van Lienden

Deelname aan alle activiteiten  is geheel op eigen risico.

Vakantie Bijbel Week Lienden

Voor 
iedereen,

jong en 
oud!

WIST JE 

DAT… we een 

prijsuitreiking 
hebben voor 

de knutsel- en 

tekenwedstrijden?

Iedereen is hartelijk welkom! Kom dus ook  en voel je 
schatrijk…

WIST JE DAT…  er nieuwe items zijn zoals ‘de slooptafel’ en ‘workshops’

Programma in het kort: 

Dinsdag 27 augustus

● vanaf 4 jaar tm brugklas

 Vanaf 9.00 uur – Inschrijven

  9.30-12.00 uur – Speldag

■ Vanaf 13 jaar en volwassenen

  19.00 uur – Straten volleybaltoernooi

Woensdag 28 augustus

● vanaf 4 jaar tm brugklas

 9.30-12.00 uur – Knutseldag & Workshops 

■ Vanaf 13 jaar en volwassenen

 19.00 uur – ‘Expeditie Salomo’ 

Donderdag 29 augustus

● vanaf 4 jaar tm brugklas

 9.30-13.30 uur – Speldag en pannenkoeken!

■ Vanaf 13 jaar en volwassenen

 19.00 uur – #chillandtalk!

▲ Vanaf 16 jaar en volwassenen

 19.45 uur – Creatieve avond

Vrijdag 30 augustus

● vanaf 4 jaar tm brugklas

 9.30-12.00 uur – Knutseldag & Workshops

▼ Voor iedereen

 19.00-20.15 uur – Afsluiting 

Zondag 1 september

▼ Voor iedereen

  9.45 uur – Weekafsluiting in een speciale 

kerkdienst



DINSDAG 27 AUGUSTUS 

De start van de Vakantie Bijbel Week! 

Ochtendprogramma

● Vanaf 4 jaar t/m brugklas

Vanaf 9.00 uur – Inschrijven
De kinderen worden ingedeeld in 4 
groepen en 2 tenten: Een tent voor  
groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6. 
En een tienertent voor groep 7 t/m 
brugklas.

9.30-12.00 uur – Speldag
We gaan met alle groepen het dorp 
in. Bij slecht weer is het handig om 
regenkleding of een paraplu mee te 
nemen.

Avondprogramma 

■  Vanaf 13 jaar en volwassenen

19.00 uur – Straten volleybal  toernooi
Welke straat/wijk heeft het beste 
volleybalteam? Wij dagen je uit! In 
de gymzaal ‘de Lindekamp’ aan Het 
Eindtoe 7. 
Stel je team samen. Vraag mensen 
uit de straat/wijk en kom gezellig 
volleyballen. Wie weet gaat jullie 
team met de wisselbeker naar huis.  

Aanmelden kan t/m zaterdag  
24 augustus vóór 20.00 uur per 
e-mail of via facebook. Vermeld 
hierin de naam van je team. 

We hebben een maximaal aantal 
teams die mee kunnen doen.
VOL = VOL!!

WOENSDAG 28 AUGUSTUS

Ochtendprogramma

● Vanaf 4 jaar t/m brugklas

9.30-12.00 uur – Knutseldag
In de tienertent zijn er workshops 
naar keuze.

Avondprogramma 

■  Vanaf 13 jaar en volwassenen

19.00 uur – ‘Expeditie Salomo’
Een actief avondje uit met je vrien-
den! Kom ook en je gaat (schat)rijker 
naar huis.

We verzamelen bij de witte tent naast 
de Hervormde Kerk. Durf je het toch 
niet aan? Kom gezellig kijken en 
aanmoedigen.

LET OP! Trek makkelijke kleding aan 
en goede/stevige schoenen.

DONDERDAG 29 AUGUSTUS

Ochtendprogramma

● Vanaf 4 jaar t/m brugklas

9.30-13.30 uur – Speldag en  
pannenkoeken!
Op avontuur voor groep 1 t/m 4  
en het dijkspel voor groep 5  
t/m de brugklas. Bij slecht  
weer wijken we uit naar andere  
locaties. Na de spellen staan er 
heerlijke pannenkoeken klaar!

Avondprogramma 

■  Vanaf 13 jaar en volwassenen

19.00 uur – #CHILLANDTALK!
Kom ook en laat je verrassen. 
We verzamelen bij de witte tent naast 
de Hervormde Kerk. 

▲  Vanaf 16 jaar en volwassenen

19.45 uur – Creatieve avond
Een creatieve avond met als thema 
‘Zomers met klei’. Neem een 
schaaltje met ronde bodem mee.

Je bent van harte welkom en neem 
gerust iemand mee.

Thema: SCHATRIJK!PROGRAMMA 2019

●  Vanaf 4 jaar t/m brugklas
■  Vanaf 13 jaar en volwassenen
▲ Vanaf 16 jaar en volwassenen
▼ Voor iedereen 

Vakantie Bijbel Week Lienden  •  27 augustus t/m 1 september

Ontwerp en drukwerk: Verkerk Grafisch Werk, Lienden

Wedstrijd 
voor de KIDS! 

(va. 4 jaar t/m brugklas)

Wie maakt de mooiste schatkist?! 

Lever de knutsel dinsdag 27 augustus  

om 9.00 uur in bij de inschrijftafel.  

Per groep zijn er twee prijzen te winnen,  

dus doe je best!

Speciaal voor 

de TIENERS! 
(va. groep 7 t/m brugklas)

Voor de tieners zijn er 

workshops naar keuze.

•  De persoonsgegevens die u opgeeft worden in vertrouwen 
behandeld. Deze week zullen er ook foto’s gemaakt 
worden van alle activiteiten. De privacyverklaring van de 
kerk is te vinden op de website, www.hervormdlienden.nl

Volg, deel en/of e-mail ons!

• facebook: vakantiebijbelweek.lienden
• e-mail: info.vbwlienden@gmail.com
• website: www.hervormdlienden.nl

WIST JE DAT… 

je altijd 
iemand mee 
mag nemen?

WIST JE DAT… bij ons iedereen welkom is, ook als je niet naar de kerk gaat?

WIST JE 
DAT… deze week heel fijn is om weer in het schoolritme te 
komen?

WIST JE DAT… je ons altijd mag aanspreken als er iets is?

WIST JE DAT… er een spannendtoneelstuk is?

VRIJDAG 30 AUGUSTUS

Ochtendprogramma

● Vanaf 4 jaar t/m brugklas

9.30-12.00 uur – Knutseldag
In de tienertent zijn er workshops 
naar keuze.

Avondprogramma 

▼ Voor iedereen

19.00-20.15 uur – Afsluiting
Een hartelijk welkom voor iedereen 
die deze mooie week heeft mee-
beleefd! Voor kinderen, ouders, 
grootouders, buren, vrienden: allen 
hartelijk welkom! In de gymzaal ‘de 
Lindekamp’ aan Het Eindtoe 7.

Aansluitend is er een hapje en een 
drankje. Er kunnen foto’s* van de 
week bekeken worden en de kinderen 
van de VBW krijgen een presentje.

Ook de boekentafel zal niet ontbre-
ken. We gaan op zoek naar mooie 
boeken en cd’s (vanaf € 1) en nemen 
ze voor je mee! Kom gerust een kijk-
je nemen!

ZONDAG 1 SEPTEMBER

Ochtendprogramma

▼ Voor iedereen

9.45 uur – Weekafsluiting in een 
speciale kerkdienst. 
Verzamelen bij de ‘Open Deur’.
De dienst begint om 10.00 uur en zal 
geleid worden door ds. K. Hak.

Na de dienst is er koffie, thee en fris.

WIST JE DAT… deze folder ook op de website te vinden is?

WIST JE DAT… 

je ook voor één  of 

enkele dag(en)  al 

welkom bent?

WIST JE DAT… 
Deze week gratis is!

Er staat een spaarvarkentje
bij de info-tafel.

WIST JE DAT… 

wij u vriendelijk 

verzoeken te parkeren 

bij het plein van 

Torenzicht?!




