
VOOR WIE? 
Iedereen vanaf 4 jaar

WANNEER? 
24 t/m 27 en 29 augustus 2021

DOE JE OOK MEE? 
In en om de Hervormde Kerk van Lienden

KOM OOK EN MAAK CONTACT… 

In de laatste week van de zomervakantie 

bruist het van de activiteiten tijdens 

de ‘Vakantie Bijbel Week’ in Lienden. 

Helemaal coronaproof! Wij hebben een leuk 

programma gemaakt voor iedereen!
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Doe je 
mee?

VAKANTIE BIJBEL WEEK LIENDEN 2021

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

Voor 
iedereen, 

jong en 
oud! 

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

https://www.facebook.com/vakantiebijbelweek.lienden.nl/
mailto:info.vbwlienden%40gmail.com?subject=VBW%20Lienden%202021%20-%20
https://www.instagram.com/vbwlienden/


Ochtendprogramma

l ROOD, BLAUW en GROEN
    09.30-12.00 uur
  SPELDAG
 
  We gaan met alle groepen het 

dorp in. Bij regen is het handig om 
regenkleding of een paraplu mee 
te nemen.

 
l  TIENERS
  09.30-12.00 uur
   SPETTERENDE SPELLEN  

MET DE BRANDWEER!

Avondprogramma 

n Vanaf 13 jaar en volwassenen
  19.00 uur
  BEACHVOLLEYBAL TOERNOOI
 Locatie: Burg. Houtkoperweg 3a 

  Welke straat/wijk heeft het beste 
volleybalteam? Wij dagen je uit! 
Stel je team samen (5-6 spelers). 
Vraag mensen uit de straat/wijk 
en kom gezellig beachvolleyballen. 
Wie weet gaat jullie team met de 
wisselbeker naar huis. 

  Aanmelden kan t/m zaterdag  
21 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. 

Programma 2021

VOL = 
VOL !

De persoonsgegevens die je 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

*  Op het terrein ontvangen wij alléén de 
kinderen! Ouders mogen de kinderen 
tot het hek brengen en halen. Let hierbij 
a.u.b. op de geldende regels!Dinsdag 24 augustus 

De start van de Vakantie Bijbel Week! Graag vooraf inschrijven  
online op onze website, www.hervormdlienden.nl

De kinderen worden ingedeeld in vier groepen. Elke groep heeft zijn eigen kleur 
en eigen begeleid(st)ers, zogenaamd groepsbubbels. De groep waar je kind het 
komende schooljaar naar toe gaat:

l  GROEP 1-2 = ROOD ontvangst* aan de Papestraat, bij de Open Deur.
l  GROEP 3-4 = BLAUW ontvangst* aan de Kerkstraat, links van de toren.
l  GROEP 5-6 = GROEN ontvangst* aan de Papestraat, rechts van de toren.
l  GROEP 7 T/M BRUGKLAS = TIENERS ontvangst* aan Het Binnen,  

vanuit het dorp, eerste weiland links na de afslag wijk Nieuw Meerten.

Woensdag 25 augustus
Ochtendprogramma

l ROOD, BLAUW en GROEN
    09.30-12.00 uur
 KNUTSELDAG

l TIENERS
  09.30-12.00 uur
   ZES GEVARIEERDE WORKSHOPS 

NAAR KEUZE

Avondprogramma 

n Vanaf 13 jaar en volwassenen
  19.00 uur 
 EXPEDITIE LYDIA

  Een actief avondje uit met je 
vrienden! Kom ook en probeer het 
maar eens droog te houden!   

  We verzamelen bij de Hervormde 
Kerk. Durf je niet mee te doen? Kom 
gezellig kijken en aanmoedigen.

 Tip: Trek makkelijke 
kleding aan en stevige  

schoenen

s Vanaf 16 jaar en volwassenen
  19.45 uur 
 CREATIEVE AVOND
  Een creatieve avond met als thema 

‘Hallo Contact!’. Na aanmelden, ben 
je van harte welkom! Bel Stenneke 
van Beijnum, 06-227 077 66.

Tip: Vergeet niet een 
snoeischaar en tangetje  

mee te nemen

https://hervormdlienden.nl/wp-content/uploads/2018/12/Privacyverklaring-Hervormde-gemeente-Lienden.pdf
https://hervormdlienden.nl/wp-content/uploads/2018/12/Privacyverklaring-Hervormde-gemeente-Lienden.pdf
https://hervormdlienden.nl/aanmeldformulier/
https://hervormdlienden.nl/aanmeldformulier/


VAKANTIE BIJBEL WEEK LIENDEN 2021
24 t/m 27 augustus en 29 augustus

l Vanaf 4 jaar t/m brugklas
n Vanaf 13 jaar en volwassenen
s Vanaf 16 jaar en volwassenen
t Voor iedereen THEMA: Hallo contact!

Wedstrijd voor de KIDS! 
(vanaf 4 jaar t/m brugklas)

Wie maakt er iets moois wat met 
ons thema te maken heeft?! 
Lever de knutsel dinsdag  

24 augustus in bij je eigen groep.
Per groep zijn er twee prijzen te 

winnen, dus doe je best!

Tip: Neem een (klap)stoel en/of paraplu mee!

Zondagmiddag 29 augustus14.00-17.00 uur 
 
Ontmoeting in de openlucht! 
 Iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten  op de parkeerplaats van het winkelcentrum in Lienden.

Vanaf 14.00 uur inloop met muziek en zang, gevolgd door een sketch en een Bijbelverhaal met als afsluiting een ontmoetingsmarkt met catering en een presentje.

 Kom, ontmoet en geniet,  
Wie er ‘hart voor Lienden’ heeft!

 
LIENDEN
Hart voor

Donderdag 26 augustus
Ochtendprogramma

l  ROOD, BLAUW en GROEN
    09.30-12.00 uur
  SPELDAG 
  rood blauw - Op avontuur
  groen - Dijkspel
  tieners - Huttenbouw

Avondprogramma 

n Vanaf 13 jaar en volwassenen
  19.00 uur 
 DOMINO DAY!

  Help je mee aan een Liendens 
record van vallende voorwerpen?

 Vrijdag 27 augustus
Ochtendprogramma

l ROOD, BLAUW en GROEN
    09.30-12.00 uur
 KNUTSELDAG

l  TIENERS
 09.30-12.00 uur
  ZES GEVARIEERDE WORKSHOPS 

NAAR KEUZE



Dinsdag 24 augustus 
l ROOD, BLAUW en GROEN
    09.30-12.00 uur
  SPELDAG

l  TIENERS
  09.30-12.00 uur
   SPETTERENDE SPELLEN  

MET DE BRANDWEER!

n Va. 13 jaar en volwassenen
  19.00 uur
   OUTDOOR/BEACHVOLLEYBAL 

TOERNOOI

Woensdag 25 augustus
l ROOD, BLAUW en GROEN
    09.30-12.00 uur
  KNUTSELDAG

l  TIENERS
  09.30-12.00 uur
  GEVARIEERDE WORKSHOPS

n Va. 13 jaar en volwassenen
  19.00 uur 
  EXPEDITIE LYDIA

s Va. 16 jaar en volwassenen
  19.45 uur 
  CREATIEVE AVOND

Donderdag 26 augustus
l ROOD, BLAUW, GROEN
  en TIENERS  
 09.30-12.00 uur

  SPELDAG 
   rood blauw - Op avontuur
  groen - Dijkspel
    tieners - Huttenbouw

n Va. 13 jaar en volwassenen
  19.00 uur 
  DOMINO DAY!

Vrijdag 27 augustus
l ROOD, BLAUW en GROEN
    09.30-12.00 uur
  KNUTSELDAG

l  TIENERS
  09.30-12.00 uur
  GEVARIEERDE WORKSHOPS

Zondag 29 augustus
t Voor iedereen
  14.00-17.00 uur 
  ONTMOETING IN DE OPENLUCHT! 

    Parkeerplaats Winkel centrum 
Lienden, bij de Jumbo.

   Vanaf 14.00 uur inloop met muziek 
en zang, gevolgd door een sketch 
en een Bijbelverhaal met als 
afsluiting een ontmoetingsmarkt 
met catering en een presentje.

vakantiebijbelweek liendeninfo.vbwlienden@gmail.com www.hervormdlienden.nl @vbwlienden O
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VAKANTIE BIJBEL WEEK LIENDEN 2021

Er is een OCHTENDPROGRAMMA voor kinderen (vanaf 4 jaar t/m brugklas) met o.a.: 
Bijbelverhalen, poppenkast, sketch, toneel, knutselen, spellen, workshops en vooral gezellig 
samen zijn. En een AVONDPROGRAMMA voor de jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen met 
o.a.: Beachvolleybal, Expeditie Lydia en een Domino spel.

Iedereen 
is hartelijk 
welkom!

Kom dus ook 
en maak 
contact…

Het programma 
   in het kort…

Voel je
welkom!

Scan  
de QR-code en 
schrijf je in via 
onze website Volg, 

deel en/of 
mail ons!

https://www.facebook.com/vakantiebijbelweek.lienden.nl/
mailto:info.vbwlienden%40gmail.com?subject=VBW%20Lienden%202021%20-
https://www.instagram.com/vbwlienden/

