
Inschrijving bij avondprogramma is niet nodig. Gepaste afstand wel!

vakantiebijbelweek lienden info.vbwlienden@gmail.com  www.hervormdlienden.nl

Ontvang 
een gevulde 
goodiebag! 

Meld je 
aan bij ons 
YouTube 
kanaal!

Doe je 
mee?

We hebben een dag- en een avond-programma
Gevulde 
goodiebag! 

met o.a.: 
Knutsels, verhalen, 

puzzels, kleurplaten, 
liedjes, speurtocht en 

vossenjacht door 
Lienden.

Je kunt ook prijzen winnen!

* Alle activiteiten onder voorbehoud en volgens de landelijke regels 

@vbwlienden

Kijk, knutsel  en doe je spel samen met je vrienden, vriendinnen, buren, opa, oma, papa of mama

Maar… 
er is meer 

vakantiebijbelweek lienden info.vbwlienden@gmail.com  www.hervormdlienden.nl@vbwlienden

Voor wie? 
Iedereen vanaf 4 jaar.

Wanneer? 
24 t/m 27 en 30 augustus 2020. We starten  
om 9.20 uur online via ons YouTube kanaal 
en geven je alle informatie van de dag.

Doe je ook mee? 
Inschrijven voor het dagprogramma kan  
t/m 1 augustus a.s. via onze website!

VAKANTIE BIJBEL WEEK LIENDEN 2020 

Het programma in het kort: 

Maandag 24 augustus
●  Vanaf 4 jaar t/m brugklas
Gevulde goodiebag ophalen 
Stoepkrijtwedstrijd

Dinsdag 25 augustus
9.20 uur  Muziek via ons YouTube kanaal
9.30 uur Start opening…
● Vanaf 4 t/m 9 jaar
Na de opening: knutselen
■  Vanaf 10 t/m 12 jaar (t/m brugklas)
10.30 uur  Diverse workshops 
▲  Vanaf 13 jaar en volwassenen
19.00 uur Expeditie Job

Zondag 30 augustus
Een speciale kerkdienst voor iedereen

Woensdag 26 augustus
9.20 uur  Muziek via ons YouTube kanaal
9.30 uur  Start opening… 
● Vanaf 4 t/m 9 jaar
Na de opening: vossenjacht
■  Vanaf 10 t/m 12 jaar (t/m brugklas)
10.30 uur  Actief uitdagend spel 
▲  Vanaf 13 jaar en volwassenen
19.00 uur Levend RISK

Donderdag 27 augustus
9.20 uur  Muziek via ons YouTube kanaal
9.30 uur  Start opening… 
● Vanaf 4 t/m 9 jaar
Na de opening: knutselen en een speurtocht
■  Vanaf 10 t/m 12 jaar (t/m brugklas)
10.30 uur Diverse workshops 
▲  Vanaf 13 jaar en volwassenen
20.30 uur  Nacht fietspuzzeltocht

Duik je met ons mee? In de laatste 
week van de zomervakantie is 

er een speciale editie van de 
Vakantie Bijbel Week. We hebben 
een aangepast kinderprogramma 

gemaakt, helemaal corona-
proof! En voor de tieners zijn 

er workshops en een actief en 
uitdagend spel!

VAKANTIE BIJBEL WEEK LIENDEN 2020 
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Kijk 
naar 
ons Mail 

ons 
Bezoek 

 ons 

vakantiebijbelweek lienden info.vbwlienden@gmail.com  www.hervormdlienden.nl@vbwlienden

Volg ons 

Zondag 30 augustus
Een speciale kerkdienst 

voor iedereen.

Woensdag 26 augustus
Dagprogramma

9.20 uur  Muziek via ons YouTube kanaal
9.30 uur  Start opening… Kijk je ook mee?

●  Vanaf 4 t/m 9 jaar

Vandaag is er vossenjacht! In twee wijken zijn de 
vossen goed verstopt! Zoek jij met ons mee? Kies één 
wijk uit en neem een duik naar de vossen! Ze zijn er 
vanaf 10.30-12.00 uur. Enne… vergeet je niet een foto 
te maken van de oplossing? Even mailen naar het 
e-mailadres… misschien heb jij wel een prijs!

■  Vanaf 10 t/m 12 jaar (t/m brugklas)

10.30-12.00 uur  Actief en uitdagend spel 
De tieners kunnen weer zelf naar de tienertent komen 
bij ‘de Open Deur’ om deel te nemen aan een actief en 
uitdagend spel.

Avondprogramma 

▲  Vanaf 13 jaar en volwassenen

19.00 uur   Levend RISK
Bij de Hervormde Kerk. Probeer je missie in goede 
banen te leiden door tactisch te spelen en goed samen 
te werken. Maar hoe blijf je met elkaar verbonden 
als je elkaar (even) niet kunt zien? Met een beetje 
creativiteit en door je bijzondere talenten in te zetten 
kun je dit spel winnen.

Donderdag 27 augustus
Dagprogramma

9.20 uur  Muziek via ons YouTube kanaal
9.30 uur  Start opening… Kijk je ook mee?

●  Vanaf 4 t/m 9 jaar

Op de laatste dag maar liefst twee activiteiten! Een 
knutselwerkje en een speurtocht! De materialen en 
de werkbeschrijving kun je vinden in je tas! Ook de 
beschrijving van de speurtocht voor alle groepen is 
te vinden in de goodiebag! Maak er een leuke dag 
van en vergeet niet de oplossing te sturen naar ons 
e-mailadres! 

■  Vanaf 10 t/m 12 jaar (t/m brugklas)

10.30-12.00 uur  Diverse workshops 
Na de opening kunnen de tieners zelf naar de tiener-
tent komen bij ‘de Open Deur’ om deel te nemen aan 
de workshops.

Avondprogramma 

▲  Vanaf 13 jaar en volwassenen

20.30 uur  Nacht fietspuzzeltocht
We starten tussen 20.30-21.30 uur. Ben je jonger 
dan 13 jaar? Dan graag onder begeleiding van een 
volwassene! Beschrijving ophalen bij ‘de Open Deur’ 
of te downloaden via onze website.

Maandag 24 augustus
Op D.V. maandag 24 augustus kun je een gevulde 
goodiebag ophalen bij het verenigingsgebouw  
‘de Open Deur’, naast de kerk in Lienden. 

LET OP! Om drukte te voorkomen hebben we  
ophaaltijdvakken op beginletter van je achternaam:

A t/m F  10.00-10.30 uur
G t/m L  10.30-11.00 uur
M t/m S 11.00-11.30 uur
T t/m Z  11.30-12.00 uur

De dagopening is voor alle kinderen online te volgen 
en terug te kijken, via ons ons YouTube kanaal, met: 
liedjes, verhalen en het toneelstuk van Sas & Jet en 
Bram & Brit.

Bezoek ook onze website en/of facebookpagina voor 
het laatste nieuws over de Vakantie Bijbel Week!

Stoepkrijtwedstrijd
Heb je vandaag nog tijd? Maak dan een mooie 
tekening van stoepkrijt, over het thema ‘Duik erin!’ 
Maak er een foto van en mail deze naar:  
info.vbwlienden@gmail.com

Dinsdag 25 augustus
Dagprogramma

9.20 uur  Muziek via ons YouTube kanaal
9.30 uur  Start opening… Kijk je ook mee?

●  Vanaf 4 t/m 9 jaar

Na de opening kun je het knutselwerkje uit je goodie-
bag maken! Ook de materialen en de werkbeschrijving 
kun je daarin vinden. Vergeet je niet een foto te maken 
en deze te mailen naar ons? Wie weet win jij een prijs!

■  Vanaf 10 t/m 12 jaar (t/m brugklas)

10.30-12.00 uur  Diverse workshops 
Na de opening kunnen de tieners zelf naar de tiener-
tent komen bij ‘de Open Deur’ om deel te nemen aan 
de workshops.

Avondprogramma 

▲ Vanaf 13 jaar en volwassenen

19.00 uur Expeditie Job
Een actief avondje uit met je vrienden! Kom je ook? 
We verzamelen bij de Hervormde Kerk. Er staat een 
mooi parcours voor je klaar met o.a. geitenvoetbal. 
Laat je verrassen! Durf je het niet aan? Kom gezellig 
kijken en aanmoedigen.

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

●  Vanaf 4 jaar t/m 9 jaar
■ Vanaf 10 t/m 12 jaar (t/m brugklas)
▲ Vanaf 13 jaar en volwassenen
▼ Voor iedereen 

VAKANTIE BIJBEL WEEK LIENDEN
24 t/m 27 augustus en 30 augustus

* Alle activiteiten onder voorbehoud en volgens de landelijke regels

Het YouTube kanaal, 
handig om vooraf te regelen!
Voor deze online editie is het belangrijk om vooraf twee dingen te regelen:

1.    Abonneer je op ons YouTube kanaal: www.youtube.com/watch/
vakantiebijbelweek lienden;

2.  zet de meldingen aan, zodat je bericht krijgt als we online gaan.

Na de online-
opening kunnen 
de tieners zelf naar 
de tienertent komen 
bij ‘de Open deur’ 
om deel te nemen 
aan de activiteiten
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