
Bang zijn 
Tineke vindt het jammer dat ze niet op vakantie zijn in Frankrijk, 
toch probeert zij het beste van haar vakantie te maken. 

In een folder komt ze een fietstocht tegen, misschien wil Tom wel met haar 
mee! Tom is niet enthousiast. Hij heeft een spannend boek gevonden. Als 
vader en moeder boodschappen gaan doen, wil Tom ook niet mee. Opeens 
begint het keihard te onweren, Tom schrikt en duikt onder de tafel. Na een 
paar minuten wil hij naar buiten om te kijken of zijn ouders weer 
thuiskomen, maar… er is een boom voor de deur gevallen! Tom hoort 
een kettingzaag. Hij schrikt en kruipt snel terug onder de tafel. Het is 
buurvrouw Gerda! Tom is erg bang, maar dan vertelt Gerda dat zij 
de boom in stukken heeft gezaagd, 
zodat de weg weer vrij is. Om van 
de schrik te bekomen, leest Gerda 
een verhaal voor uit de Bijbel aan 
Tom.  
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Workshops 
Morgenmiddag zijn er 
vele workshops waar 
de kinderen zich voor 
op kunnen gegeven. 
De kids hebben daar 
tussen de middag een 
flyer van 
meegekregen. Ze 
kunnen een top 3 
opgeven, waarvan ze 
minimaal 1 activiteit 
kunnen doen.  

Voor de kinderen die zich 
hebben opgegeven voor 
de GPS speurtocht: doe 
morgenmiddag een 
lange broek en dichte 
schoenen aan i.v.m. 
brandnetels en 
braamstruiken. 

Woensdag 24 augustus 2022



Storm op het meer 
Jezus en zijn vrienden stappen in de 
boot en varen naar de overkant van het 
meer. Jezus is moe en valt in slaap. 
Opeens begint het te stormen en 
regenen, de boot gaat gevaarlijk heen 
en weer op de hoge golven.  
De vrienden worden erg bang. Ze roepen 
Jezus. Hij moet iets doen! Ze gaan zinken! 
Dan wordt Jezus wakker, hij zegt tegen de storm dat die stil 
moet zijn. Het water moet rustig worden. Alles wordt stil, de boot vaart rustig verder. Jezus vraagt 
waarom ze zo bang zijn geweest en zegt: “Ik ben toch bij jullie?” 

Lasergame & concert! 
Gra%s %ckets zijn verkrijgbaar via 
www.stichtingafterbeat.nl 
Vanavond is er een avond voor jongeren. Het wordt 
een gave avond. Wat voor jou? Wees erbij!
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KINDERFEESTWEEK 2022 24 AUGUSTUS 2022

Wat doe jij in een 
schoenendoos? 
De Kinderfeestweek is altijd gratis, toch vragen 
we ook dit jaar of jullie iets mee willen nemen. 

Vraag aan je ouders een schoenendoos of ga naar een 
schoenenwinkel, ze hebben er vast wel één over voor 
het goede doel. Als je geen schoenendoos hebt, mag 
je de spulletjes ook los inleveren.  

Vraag de buren, je ouders of familie om spullen voor in de doos, 
bijvoorbeeld schoolspullen, speelgoed of toiletartikelen. Als de doos 
gevuld is, kan je hem versieren. Dat is leuk voor de kinderen die de doos 
krijgen. Een tekening of kaartje maakt het nog leuker! Let wel goed op wat 
er wel en niet in de doos mag. Kijk voor meer informatie op 
www.schoenendoosactie.nl.  

http://www.stichtingafterbeat.nl
http://www.schoenendoosactie.nl/
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