
De KFW 2022 is begonnen!  
We hebben vanmorgen 198 kinderen ingeschreven! Het ziet er weer gezellig uit. 
We hopen dat jullie gaan genieten van deze week! Door de dagkrant houden we 
je graag op de hoogte. 

Tegenslag en hoop 
Familie Zomer gaat op vakantie naar Frankrijk 
Onderweg hebben ze pech: de auto stopt er ineens 
mee! Gelukkig woont een oude tante in de buurt, waar 
zij kunnen overnachten. Als ze de bestemming hebben 
bereikt, zien ze een vlag. Binnen treffen ze de hond van 
tante Theresa aan. Zijn naam is Vriend. De kinderen 
vinden in de kast een oude, stoffige doos, er zit een 
rebus in. Die gaan ze oplossen! De familie vindt 
het vreemd, op de doos staat: !Vind degene die 
jou zoekt en je hebt je bestemming bereikt”, wat 
zou dat betekenen? Voor het slapengaan leest 
vader nog een verhaal voor uit de Bijbel.  
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Kleurwedstrijd 
We hebben vandaag 
kleurplaten 
uitgedeeld, één voor 
de jongste groepen 
(geel/rood) en één 
voor de oudste 
groepen (blauw/
groen). 

De kleurplaat kan tot 
donderdag-middag 
16.00 uur ingeleverd 
worden, want dan 
maak je kans op een 
leuke prijs. Dus wees 
crea?ef en maak er 
iets moois van! We 
kijken uit naar jouw 
tekening!
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Bruilo3sfeest gered 
Er is paniek bij de leider van een 
bruiloftsfeest. De bruid en bruidegom 
genieten van hun feest, maar de leider van 
het feest hoort van de bedienden dat de wijn 
op is.  

Wat nu? Maria, de moeder van Jezus hoort van het 
probleem en gaat naar Jezus toe. Ze weet zeker dat Hij 
iets kan doen. Jezus zegt dat zij zich er maar niet mee 
moet bemoeien. Hij vraagt de bedienden om de grote 
vaten met water te vullen. Dan proeft de leider van het 
feest het water, het smaakt beter dan de beste wijn die hij 
ooit heeft geproefd! Jezus veranderde water in wijn! 

 
 

 
Gezinsavond in de tent 
Op dinsdagavond 23 augustus is het de GEZINSavond van de 
KinderFeestWeek. Kom samen vanaf 19.30 uur genieten van het 
Vrolijk theater. Dit jaar speelt Jan-Marcel het programma ‘Alles 
Andersom’. Natuurlijk is er op de gezinsavond weer de grote 

verloting waarvoor je in de KFW bij de dagkranten een lootje meekrijgt. En meestal is 
er voor iedereen aan het einde wel een prijsje.
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Bestemming bereikt? 
Ontdekken wie je bent! 

Deelname is gratis! Aanmelden kan via 
www.kinderfeestweek.nl/vrouwenavond 
Vanavond 22 augustus 
Tijd: 19:30 (inloop tot 20:00) - 22:00 
Locatie: in de tent - Ballonveld

Deelname is gratis! Aanmelden kan via:
www.kinderfeestweek.nl/vrouwenavond

Tijd: 19:30 (inloop tot 20:00) uur - 22:00 uur
Locatie: Ballonveld Borgerswold Veendam
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Inspirerende vrouwen

workshops en 
muziek
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