
  

SchatRijk! 
 
 
Beste ……, 
 
Ook dit jaar hopen we in de laatste week van de 
zomervakantie een VBK te houden. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en we hebben er veel zin in! 
 
Het doel van de Vakantie Bijbel Klub is het verkondigen 
van het Evangelie aan randkerkelijke kinderen en aan 
kinderen die helemaal niet bekend zijn met het Woord van 
God.  
 
 
Het thema ‘SchatRijk!’ 
Tijdens deze VBK  willen we de kinderen ‘schatten’ 
doorgeven. Schatten van en over God. Het thema 
‘SchatRijk’ verwijst daarmee ook naar de schatten van 
een ander ‘Rijk’, namelijk het Rijk van God. Door deze 
schatten kunnen we de kinderen laten zien wie God is. 
Wie is God in de geschiedenis? Welke grote dingen heeft 
Hij gedaan? Hoe mogen we genieten van alles wat God 
geeft aan ons? En wat kunnen we hiervan leren voor ons 
eigen leven? 
   
VBK 2019 
Dit jaar zal de VBK gehouden worden van D.V. maandag 19 
augustus tot en met donderdag 22 augustus. Voor de 
kinderen van groep 1 – 4 is de VBK van dinsdag tot en met 
donderdag van 10.00 – 11.45 uur. Het programma zal zoals 
gebruikelijk bestaan uit samen zingen, luisteren naar een 
Bijbelverhaal, het leren van een weettekst, knutselen en 
spelletjes doen.  
Voor de kinderen van groep 5 - 8 organiseren wij ook dit 
jaar weer een huttendorp. Overigens mogen de kinderen 
van groep 5 kiezen of ze ’s ochtends komen of ’s middags 
gaan meedoen met het huttendorp. Deze zal gebouwd 
worden op de parkeerplaats van de manege van maandag 
tot en met donderdag. Op maandag starten wij van 19.00 – 
20.00 uur, wij gaan dan nog niet timmeren.  De andere 
dagen gaan we aan het werk van 16.30 - 20.00 uur. Het is 
de bedoeling om eerst in de manege te beginnen met een 
programma rondom het thema. Daarna gaan we in 
groepjes bouwen aan een eigen hut! Tussendoor willen we 
met de kinderen “schaften” en zal er een moment zijn 
voor een bezinning. Op donderdagavond om 19.00 uur 
zullen we de VBK, samen met de ochtendgroep, afsluiten 
en kunnen de hutten bekeken worden door de ouders en 
overige belangstellenden. 
 
Medewerkers gezocht! 
Voor deze beide onderdelen hebben we weer veel 
medewerkers nodig, van vertellers tot limonade-
schenkers, van muzikanten tot knutselmedewerkers, 
“timmermannen” die helpen bij het bouwen en mensen 
die toezicht houden en de veiligheid controleren bij het 
huttendorp.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Het is toch geweldig om aan kinderen die wel en soms niet 
bekend zijn met de Bijbel, het Evangelie door te geven, 
door met hen het Bijbelverhaal te bespreken, samen te 
zingen, te knutselen of te timmeren. Zo mag je iets laten 
zien van de liefde van God. 
 
Opgeven 
In de bijlage vind je een opgaveformulier met daarbij de 
keuze voor welk onderdeel je je wilt opgeven. Het zou fijn 
zijn als je alle dagen mee wilt doen. Je bent dan een 
bekend gezicht voor de kinderen die aan je toevertrouwd 
zijn. Dit geeft herkenbaarheid en zo bouw je ook een band 
op met de kinderen. Mocht dit niet lukken, dan zijn we 
ook blij als je één of een aantal dagdelen bij een specifiek 
onderdeel wilt helpen! 
Je kunt je zelf opgeven door het bijgevoegde 
opgaveformulier in te vullen en deze te mailen naar 
vbkhervormdjeugdwerk@gmail.com. Je mag het 
formulier ook inleveren bij een van de adressen op het 
opgaveformulier.  
Tevens is het mogelijk om je online op te geven door de 
link aan te klikken die in de e-mail staat vermeld of via de 
website van het Hervormd Jeugdwerk.  
 
Medewerkersavond-inloopavonden 
Omdat de belangstelling voor de medewerkersavond de 
afgelopen jaren is afgenomen, hebben we besloten het dit 
jaar anders te doen. Op 3 en 4 juli a.s zijn er in het 
Hervormd Centrum twee inloopavonden. We verwachten 
je op één van deze avonden tussen 19.45 en 20.15 uur. Je 
kunt dan je themaboekje en draaiboek ophalen en 
eventueel vragen stellen aan de stuurgroepleden, die dan 
aanwezig zijn. Elke medewerker wordt toegewezen aan 
een stuurgroeplid en zal dan ook een persoonlijke 
uitnodiging voor deze inloopavonden ontvangen van deze 
persoon.  
 
Tot ziens! 
We hopen dat je deze zomer een klein beetje tijd kunt 
vrij maken om samen met de kinderen op zoek te gaan 
naar de schatten van God! 
 
VBK Stuurgroep  
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