
Vakantie Bijbelschool 2021 

Maandag 16 tot en met donderdag 19 augustus DV 
 

Dit jaar is het weer Vakantie Bijbelschool, en dat voor de 40e keer! 

De hele week zijn kinderen van 4 tot en met 12 jaar van harte welkom.  

We hopen met elkaar te luisteren naar de Bijbelverhalen, te zingen, een Bijbeltekst te leren,  

te knutselen én leuke activiteiten te doen. Het thema deze week is: Overwinnaar!  

 

P R O G R A M M A  

  Maandag   09:30 – 12:00 uur Bijbelvertelling, knutselen en eten (lunchpakket mee!)  

     12:00 – 14:00 uur Huttendorp  

  Dinsdag   09:30 – 11:30 uur Bijbelvertelling en knutselen  

     19:00 – 21:00 uur Fietspuzzeltocht, samen met ouders/belangstellende!  

  Woensdag  09:30 – 11:30 uur Bijbelvertelling, langs de ouderen en samen eten 

     12:00 – 14:00 uur Actie voor het goede doel: de MAF   

  Donderdag  09:30 – 12:00 uur Bijbelvertelling, knutselen en samen eten  

     12:00 – 14:00 uur Sport- en spelmiddag  

     19:00 – 20:00 uur Slotavond, samen met ouders/belangstellende!  

 

Als uw kind, of kinderen het leuk vinden om te komen willen we u vragen om ze op te geven via het 

volgende aanmeldformulier: https://forms.gle/UVx194HWg711fafW9. Let op! We hanteren een 

maximum aantal kinderen, wees op tijd met aanmelden. Na uw aanmelding krijgt u in de week 

voorafgaand aan de Vakantie Bijbelschool nog een bevestigingsbericht met enkele praktische zaken. 

 

Vooraf en tijdens de Vakantie Bijbelschool willen we u graag op de hoogte houden via onze 

Facebookpagina: Vakantie Bijbelschool Kerkwerve. Volgt u ons ook? 

 

In alle voorbereidingen zijn we afhankelijk van de Heere. Hij is het Die geeft en zegent! Dat we 

mogen verwachten, hopen én bidden dat de Heere de Vakantie Bijbelschool wilt gebruiken om ook 

kinderen tot Hem te trekken (Galaten 1:4). Neemt u het mee in uw gebed?   

 

Hartelijke groet,  

Team Vakantie Bijbelschool 

 

Contact: vbs@cgkkerkwerve.nl of 06 50 47 43 90 (Elise)   

CGK Kerkwerve    Beatrixstraat 5  Kerkwerve    CGK Kerkwerve    Evangeliestek    
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