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Diensten Schuylenburgh
 
Vrijdag 7 februari
16.30 uur weeksluiting, dhr. H. Bulsink
Vrijdag 14 februari
16.30 uur weeksluiting, mevr. Koenders
Woensdag 19 februari
19.00 uur oecumenisch avondgebed, ds. Gerjanne van de Velde
Vrijdag 28 februari
16.30 uur weeksluiting, pastor G. van de Munckhof

Bij de diensten
 
In februari zijn er weinig bijzonderheden voor de diensten. Een mooie
gelegenheid om wat bijzondere bijbelverhalen uit te diepen.We zul
len kijken naar een aantal belangrijke figuren in de geschiedenis van
Israël namelijk de richters Debora, Gideon en Simson. Bijzondere
mensen die leiding gaven aan het volk Israël in de tijd dat het nog
geen koning had. Hoe deden ze dat en wat kunnen we ook van
daag nog mee nemen voor ons leven?
Op 9 februari vieren we de maaltijd van de Heer. Het blijft mooi om te
zien dat we dat in een steeds grotere kring doen. Van een dienst
waar men nogal eens wegbleef lijkt het een moment geworden om
er juist te zijn.
Goede en gezegende diensten gewenst!

Na iedere zondagse kerkdienst
is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten onder het genot
van koffie en thee in de kerk.

Heeft u vervoer naar de kerk
nodig?
Neem dan contact op met
Mariet Weening
tel. 0315-329000

Kerkdiensten
 
Zondag 2 februari
10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Werelddiaconaat, Boeren in Oeganda
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is Kinderkerk en kinderoppas
 
Zondag 9 februari, Viering Heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: St. Kikele Zambia
2de collecte: Kerkrentmeesters
11.30 uur: Heilig Avondmaal Schuylenburgh
17.00 uur: Taizédienst
 
Zondag 16 februari
10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte: Werelddiaconaat, Kameroen, Stabiele Toekomst
2de collecte: Kerkrentmeesters
Er is kinderkerk en kinderoppas
 
Zondag 23 februari
10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
1ste collecte:Binnenlands diaconaat, Hulp mensen zonder papieren
2de collecte: Kerkrentmeesters
 
Zondag 1 maart
10.00 uur: Ds G. van der Velde-Meijer
Aansluitend bezoek Synagoge Winterswijk, informatie elders in deze
WOB
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Een luxeprobleem?
 
We hebben een probleem in onze gemeente.
Het probleem dat we met een relatief kleine club mensen nog veel te
veel in stand houden.
De gewone kerkdiensten waarin we elke zondagmorgen weer
mogen putten uit de Bron. De bijzondere diensten waarin we hetzelf
de doen maar soms met andere vormen. De bijna veertig jongeren
die maandelijks een mooie avond hebben met elkaar. De HVD die
het omzien naar elkaar handen en voeten geeft. De concerten, lezin
gen en films die ontspannen en tot nadenken stemmen.
De begraafplaats waar in rust herdacht kan worden. Een kerkenraad
die de schouders eronder zet en niet alleen zorgt voor het hier en nu
maar ook vast voorsorteert op wat zal komen.
Een bouwproject waarbij we weer veilig onder dak komen voor de
komende tijden.
En een maandelijks kerkblad waarin iedereen op de hoogte gehou
den wordt van wat gaande is.
 
Veel werk dus, en nog lang niet alles is genoemd. Maar dat is niet
het probleem. Want we zouden er niet veel van willen missen. Ja als
het moet kun je veel loslaten, dat is zo. Maar we hechten nog steeds
waarde aan wat er gebeurt. Alle activiteiten worden gedragen als
momenten van ontmoeting. Gelukkig zijn er van die momenten waar
we ons hart op kunnen halen en verwijst onze toren nog naar een le
vende gemeenschap van mensen rondom het verhaal van God.

Het probleem is ook niet dat er geen mensen zijn die er aan willen
bijdragen. Ook daarin mogen we vaststellen dat er nog genoeg
handen en hoofden zijn die zorgen dat het doorgaat. 
We weten ons gezegend met wat onze gemeenschap doet en uit
straalt ook al realiseren we ons goed dat je met een kleine club
kwetsbaar bent. Het is een luxe in tijden van krimp en kramp dat het
ons zo goed gaat.
Het enige probleem is het geld. Dat is de keerzijde en de gewone
praktische kant van de luxe van een levende gemeenschap. Om
alles zo door te laten gaan moet het ook financieel gedragen wor
den.
En daarvoor lopen de kerkenraadsleden deze weken weer de actie
Kerkbalans. Voorwaar geen gemakkelijke klus want om geld komen
wordt niet altijd gewaardeerd. We willen er niet altijd aan dat dingen
geld kosten en we weten best andere bestemmingen voor ons geld
die ons beter passen.
'Wij leven van de wind' zingt één van onze gezangen. Dat is waar, wij
leven van de Geest van God die ons inspireert en in beweging zet.
Maar tegelijkertijd staan we met beide benen op de grond en daar
kosten dingen nu eenmaal geld, daar hoeven we ons niet geestelijk
van af te maken.
Daarom hopen we weer op uw bijdrage. 'Geef voor je kerk' is het
thema van de actie Kerkbalans.
Dat het geven om die plek en die gemeenschap die zo zichtbaar
door velen gedragen wordt ook een geven voor mag worden.
 
Ds. Gerjanne van der Velde – Meijer

3



Uit de Kerkenraad 
 
Op maandag 13 januari jl. vond de eerste kerkenraadsvergadering
van 2020 plaats. De predikant opende de vergadering met het lezen
van een gedeelte uit de bundel “Levenswijs”van A. Troost, gevolgd
door een gebed. De voorzitter verwelkomde de nieuwe ambtsdra
gers, dhr. H. Beernink en dhr. J. Barink. Mevr. v.d. Beld was helaas ver
hinderd. Hierna werd afscheid genomen van Gerrit Vossers als lid
van de Kerkenraad. Hij blijft wel in het college van Kerkrentmeesters
als gemeentelid-kerkrentmeester. Hij zal de restauratie van de toren
in goede banen leiden.
Er werd teruggekeken op de dienst van 5 januari jl. waarin 3 nieuwe
ambtsdragers geïnstalleerd werden. Tevens werd de “nieuwe” orga
nist, Wilco Kleinhesselink, geïntroduceerd. Het was een mooie dienst
die goed bezocht werd.
De Herdertjestocht was ook een groot succes. Omdat het weer goed
was, was de opkomst hoog. Het ziet er naar uit dat de tocht ook dit
jaar weer georganiseerd zal gaan worden.
Tijdens het luisteren van enkele kerkdiensten via internet bleek dat
het geluid van de zang en muziek wegviel. Dit heeft te maken met de
instelling van de microfoons. Er zal hiernaar gekeken worden.
Binnenkort zal de Kerkbalans weer verspreid worden. De voorberei
dingen zijn in volle gang.
Binnen het regio-overleg zal de gemeente ’s-Heerenberg/Zeddam
binnenkort ook aansluiten. De kerkenraad is hiermee akkoord ge
gaan. Ook de Startzondag wordt besproken en op welke manier we
deze dit jaar vormgeven. De kerkenraad besluit het op dezelfde ma
nier te vieren zoals afgelopen jaar; in samenwerking met de parochi
anen van de Mauritiusgeloofsgemeenschap
Rond 22.00 uur sluit de predikant de vergadering met een avondge
bed.
Els Spekking, notuliste kerkenraad.

Onze zieken
 
Er zijn heel wat zorgen op dit moment
Dhr. Henk Renting, Bosstraat 9a, is weer uit het ziekenhuis en in af
wachting van vervolgstappen.
Dhr. Hans Breukelaar, Mgr. Nolensstraat 26, is aan het wachten op
een operatie waarvoor hij één dezer weken in Nijmegen zal worden
opgenomen.
Mevr. D. Helmink-Colenbrander, Egginkstraat 4, is opgenomen in het
ziekenhuis en moet daarna nog elders gaan revalideren.
Mevr. Ineke Mulder-Loman, Kloosterhof 125, en mevr. Everdien Vos
sers- Veldhorst, Lichtenberg 6, zijn bezig met een traject van behan
delingen.
Voor hen, maar wellicht ook voor anderen hier niet met name ge
noemd, spannende tijden. Dat zij zich in alle onzekerheid gesteund
weten door mensen om hen heen en zich toevertrouwen aan God
die ieder mens draagt.
 
“Die mij droeg op adelaarsvleugels, 
die mij hebt geworpen in de ruimte 
en als ik krijsend viel, 
mij ondervangen met uw wieken 
en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht.” 
(Huub Oosterhuis)
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Diaconie      

01-12  St.Jarige Job €  74,80

08-12  Kerk in Actie, Colombia €  29,35

14-12  Kerstviering De Sprank € 132,07

15-12  Schuldhulpmaatje €  44,45

22-12  Kerk in Actie, Myanmar €  49,55

24-12  Kerk in Actie, De Glind €  75,40

25-12  Kerk In Actie, Kinderen in de knel € 105,22

25-12  Zendingsbussen okt-dec €  18,60

25-12  Gift voor Jarige Job €  10,00

06-12  Bloemendienst €  15,00

November, najaarscollecte € 360,00

Collecteopbrengsten 

 

01-12 €  54,20

08-12 €  24,35

15-12 €  39,50

22-12 €  53,55

24-12 €  69,35

25-12 €  70,84

29-12 €  38,91

31-12 €  30,91

Verj.fonds
december

€  50,00

 Kerkrentmeesters

 

Toelichting bij de collectes februari
2 februari - Werelddiaconaat: Oeganda,  Goed boeren in een las
tig klimaat
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin
te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereld
wijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden
onder water. Samen met de kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie
boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren
nieuwe, duurzame technieken voor productie en opslag van gewas
sen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw
geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de
natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen.
Geef aan deze collecte zodat boeren niet alleen droogte, maar ook
wateroverlast het hoofd kunnen bieden.
9 februari - St. Kikele in Zambia
Dhr. Willem Berendsen, Achterhoeker uit de Slangenburg en al jaren
werkzaam als projectmanager in Zambia, is op kleine schaal begon
nen met een aantal kleine boeren om zonnebloemen te verbouwen.
Hij heeft uit eigen middelen zaad aan een aantal boeren verschaft
en een oliepers aangeschaft om de olie uit de zaden te persen. De
gedachte hierachter is dat de boeren zo in hun eigen oliebehoefte
gaan voorzien en het surplus aan olie gaan verkopen op de vrije
markt.
Dit project wil Willem Berendsen uitbreiden met het houden van
bijen. De zonnebloementeelt en het houden van bijen zijn niet van
elkaar los te koppelen. Een voorwaarde voor het succesvol verbou
wen van zonnebloemen is een goede bestuiving van de planten.
Daarvoor is een goede, gezonde bijenpopulatie nodig. En daarvoor
zijn dan bijenkorven of bijenkasten nodig. Dit levert weer honing voor
de verkoop op.
De stichting Kikele (secr/penningmeester Wim Wijsman) heeft al 50
bijenkasten geschonken en hoopt voor de andere 50 ook het geld
bij elkaar te krijgen.
De olie en de honing kan zo bijdragen aan verhoging van het gezins
inkomen van de boerengezinnen die hier b.v. weer een zonnepane
len van kunnn kopen. Van harte aanbevolen.
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16 februari - Werelddiaconaat: Kameroen, samen werken aan
een stabiele toekomst
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone:
een  regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme
droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelin
gen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken
en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele
toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw vol
doende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over vee
teelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen
uit de regio.
23 februari - Binnenlands diaconaat: Nederland, Hulp voor men
sen zonder papieren
Volgens schatting leven er in Nederland 30.000 migranten zonder
verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben
asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar ver
laten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen
niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft,
heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opge
pakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initia
tieven, zoals het wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Paulus
kerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden
helpen met informatie, advies en scholing.

Geboortebericht
 
Op derde kerstdag, 27 december, werd Arthur Henricus Hermanus
van der Veen geboren. Hij is de zoon van Mathijs en Marlies en een
broertje voor Elenora en Joanna die trots voor hem zorgen. En bij het
opgroeien zal Arthur zeker horen van zijn broer Jesaja die in harten
en gedachten er altijd bij is. 
We feliciteren de familie van der Veen van harte en wensen hen veel
geluk. Dat in de liefde die dit jonge leven oproept de liefde van God
die het Leven is door mag klinken.
Het gezin woont Industrieweg 28, 7064 BV, Silvolde.

Arthur van der Veen

Op 5 januari werden Marlies
van de Beld en Han Beernink
als diakenen bevestigd, Jos Ba
rink als ouderling-kerkrentmees
ter. Laatsgenoemde nam dat
ambt over van Gerrit Vossers,
die vanaf nu gemeentelid-kerk
rentmeester is.
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Jarigen 80+
 
03 februari dhr.B.G.W. Vriezen, Bievink kamer 102 Schuylenburgh
10 februari dhr.D.W. Colstee, Thorbeckestraat 39
10 februari mw.A.G. Seesink- Hoftiezer, Bontebrug 88
16 februari mw.A.T. Tuenter-Stoltenborg, Rabelink 192 Schuylenburgh
24 februari mw.G. Raadman- Veldt, Kloosterhof 67

Samen eten aan open tafel
 
Op zondag  23 februari is de herberg in De Sprank weer geopend en
wordt er weer een heerlijke maaltijd verzorgd. Niet exclusief of culi
nair, maar smakelijk en vooral erg gezellig. Dus wie gezellig mee wil
eten is op 24 februari van harte welkom!
Wilt u mee eten dan kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 22 februari opge
ven bij Gerry Neijland  tel. 0315-631627 of Mariet Weening
0315-329000

Zondagmiddagconcert 16 februari
met koor ‘Musica’
 
Op zondag 16 februari is er een concert met klassieke muziek, dit
keer van het Vrouwenkoor Musica uit Dinxperlo. Dit koor werd in 1998
opgericht door tien enthousiastelingen. Dit enthousiasme bleek aan
stekelijk: vandaag de dag staat het dubbele aantal gemotiveerde
vrouwen te zingen. Het veelzijdige repertoire bestaat uit wereldlijke en
geestelijke muziek uit verschillende klassieke stijlperioden. Er wordt a
capella gezongen, soms met gebruik van instrumentale begeleiding.
Het koor staat onder leiding van Elske te Lindert en Theo Menting en
zal op zondag 16 februari het zondagmiddagconcert verzorgen.
Aanvang 15.00, entreeprijs 8 euro p.p.

foto: Ilse Kruijsen
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Film in De Sprank: Greenbook
 
Wanneer pianist Don Shirley (Mahershala Ali) in 1962 op zoek is naar
een lijfwacht voor zijn tournee door het zuiden van Amerika, komt hij
in contact met Tony Lip (Viggo Mortensen), een Italiaans-Amerikaan
se uitsmijter die graag wat wil bijverdienen. Samen reizen ze door de
zuidelijke, gesegregeerde staten van Amerika, geholpen door reis
gids The Green Book, die hen informeert over plekken waar Afro-A
merikanen welkom en veilig zijn. Tijdens hun reis worden zij gecon
fronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, gevaar en racis
me.
Een roadmovie door het gesegregeerde zuiden van Amerika in de
jaren zestig. Met Oscarwinnaar Mahershala Ali (Moonlight) en Viggo
Mortensen (Captain Fantastic). Winnaar van de publieksprijs op het
filmfestival van Toronto.
Dinsdag 11 februari in de Sprank, aanvang 20:00 uur, om 19.45 staat
de koffie klaar!

Een nieuwe organist!
 
Op 5 januari mochten we in de dienst Wilco Kleinhesselink als nieuwe
organist van onze gemeente verwelkomen. Geen onbekende in onze
gemeente aangezien hij tijdens zijn leerjaren bij Harrie Scheffer ons
orgel ook al vele malen bespeelde.
Wilco zal een deel van de diensten van zijn vader, Joop Kleinhesse
link, overnemen en daarnaast zo nodig invallen.
Mooi om zo drie vaste organisten te hebben die zich ook betrokken
weten bij onze gemeente.

Op excursie
Na een rondleiding bij de Abdij Slangenburg en de kerk in Zwillbrock
gaan we dit seizoen naar de synagoge in Winterswijk.
Ons christelijke geloof is nauw verbonden met dat van de Joden. Op
een paar essentie le aspecten zijn er verschillen van overtuiging. Dat
heeft er toe geleid dat wij al eeuwen naast elkaar leven, maar wel
worden gevoed uit dezelfde bron, het Oude Testament. Om meer in
zicht te krijgen in de Joodse geloofscultuur bezoeken wij op zondag
1 maart de Joodse Synagoge in Winterswijk en worden daar rondge
leid door de heer Henk Vis. 

Eerst is er een korte dienst in eigen kerk. Bij de gebruikelijke koffie zul
len we dit keer een broodje eten en daarna zoveel mogelijk geza
menlijk naar Winterswijk vertrekken.
Om 12. 30 uur worden we daar verwacht. Het is dus ook mogelijk om
er rechtstreeks naar toe te gaan en op dat tijdstip aan te sluiten.
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Restauratie Kerktoren
 
Maandag 13 januari is de firma Hoffman begonnen met enkele voor
bereidingen t.b.v. de restauratie van de kerktoren. In de toren zijn
stempels geplaatst om draagbalken te stutten. Die zijn nodig om de
toren stabiel te houden tijdens de komende periode als de werk
zaamheden gaande zijn. De draagbalken die in de muur zitten zijn
los gehakt om te kunnen te beoordelen wat de staat van het hout is.
Eind februari komt de toren in de steigers te staan en dan zullen de
restauratiewerkzaamheden meer zichtbaar gaan worden voor ieder
een.
Gerrit Vossers
.
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Terugblik: Herdertjestocht Silvolde
2019
 
Dit jaar hebben de Protestantse Gemeente en de Mauritiusgeloofs
gemeenschap de handen in elkaar geslagen en een herdertjestocht
georganiseerd voor kinderen, ouders, grootouders en verdere be
langstellenden. De laatste jaren konden we genieten van de voor
dracht van kinderen in een kerstspel/musical. Dit keer waren het de
ouderen die het spel zouden uitbeelden tijdens een herdertjestocht.
Het was een spannende opdracht die wij onszelf hebben gesteld.
 
Hier in een vogelvlucht de route die gelopen is door Silvolde.
Als eerste werden de deelnemers door twee Romeinse soldaten, in
vol ornaat uitgerust, in groepen ingedeeld, die met tussenpozen
mochten vertrekken. Op de tocht ontmoetten de groepen als eerste
Jesaja die de geboorte van een bijzonder kind aankondigde. Verder
ging het en ze kwamen de engel Gabriël tegen die Maria de blijde
boodschap verkondigde, daarna Jozef, die in zijn werkplaats een
wiegje aan het timmeren was. Toen klonken de klanken van een ba
zuin en lazen de herauten een bevel van keizer Augustus voor: “Alle
mensen naar hun geboorteplaats”.
 

In Bethlehem kwamen de groepen Jozef en Maria tegen met hun
ezel, op weg om zich in te schrijven. Bij het inschrijfbureau van de Ro
meinen was het een drukte van belang, want iedereen moest zijn
naam opschrijven op de grote boekrollen. Er waren zo’n 250 inschrij
vingen!. Dan weer verder getrokken, ze troffen Jozef en Maria bij de
herberg waar geen plaats was. - De inleving in de rollen van de sce
ne-spelers  was zo goed dat een kind erg medelijden kreeg met
Maria en Jozef en opmerkte dat ze thuis nog wel een bed hadden-.
De herbergierster wees een pad naar een stal. Maar eerst kwamen
de routemensen nog de herders tegen. Die schrokken van de plotse
linge verschijning van een engel met zijn verhaal over de geboorte
van een bijzonder kind. Ook de koningen kwamen zij op hun tocht
tegen. Zij vertelden over een bijzonder heldere ster waardoor ze op
zoek waren naar het bijzondere kind. Tenslotte belandden ze in de
stal waar het kind in de kribbe lag.
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Verderop bij de Schuylenburgh was er voor alle deelnemers een kop
warme chocomel, beschuit met muisjes en zorgden de kerstklanken
van Excelsior voor de juiste sfeer.
Deze tocht werd ook een succes  omdat we ontzettend veel mede
werking kregen van alle inwoners van Silvolde. De midwinterhoorn
blazers die de sfeer in deze dagen zo weten te treffen.
De bewoners langs de route die overal verlichting hadden geplaatst
zodat de gehele route sfeervol was verlicht. De scouting, die de zorg
voor de vuurkorven op de scene-locaties voor hun rekening nam.
Alle spelers, die met veel plezier hun rol hadden gespeeld mede ge
stimuleerd door de prachtige authentieke kleding die ze aan had
den.  De vrijwilligers van de Schuylhut waar Jozef en Maria onderdak
vonden en nog vele anderen die op de achtergrond hun bijdrage le
verden.

Colofon
Protestantse Gemeente Silvolde
Kerkenstraat 6
7064 BH, Silvolde
www.pgsilvolde.nl
 
Predikant:
ds. Gerjanne van der Velde-
Meijer
tel: 0315-239910
predikant@pgsilvolde.nl
 
Scriba:
Willy Freek
Rijksweg 21
7011 DR, Gaanderen
tel: 0315-239934
scriba@pgsilvolde.nl
 
Kosters:
Gerrit Vossers
tel: 06-13220718
Anton Neijland
tel: 0315-631627
koster@pgsilvolde.nl
 
Verenigingsgebouw De Sprank
Kerkenstraat 6A
beheerders 
Ada en Derk Weening
tel: 0315-325917
sprank@pgsilvolde.nl
 
Beheerder begraafplaats
Gerrit Vossers
tel: 0613220718
begraafplaats@pgsilvolde.nl
 
Bankrekening kerkrentmeesters
NL96 RABO 0359 1044 52
kerkrentmeesters@pgsilvolde.nl
 
Bankrekening diaconie
NL55 RABO 0359 1105 25
diakenen@pgsilvolde.nl
 
Kopij aanleveren voor de 20ste
van de maand
wob@pgsilvolde.nl
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KidZ op Zolder en KidZ in de Kelder slapen in de Sprank
 
Op vrijdagavond kwamen 21  kinderen met luchtbed, matras en
slaapzak naar de Sprank voor ons jaarlijkse slaapfeestje.
Dit jaar was het thema: Wat kies jij? De kinderen kregen eerst een
moeilijke keus. Kies je een handvol snoepjes of kies je voor een onbe
kend cadeautje, wat heel leuk kan zijn of juist helemaal niet. Daarna
kwam de vraag naar een moeilijke, nederige opdracht. Wie wil dat
doen voor een onbekende beloning?
 
Het bijbelverhaal ging over Abraham, die van God de opdracht
kreeg om zijn zoon Isaak te offeren. Zo’n moeilijke opdracht vraagt
om een keus. Ga je het wel of ga je het niet doen? Abraham koos
om het wel te doen. Gelukkig greep God op tijd in en bleef Isaak
leven. De beloning van God voor Abraham was de belofte om uit te
groeien tot een groot volk, maar ook dat Abraham heel gelukkig zou
zijn. Zo leerden we dat je soms op de proef gesteld wordt, maar dat
je van moeilijke opdrachten wel sterker en beter wordt.
De avond ging verder met een enveloppenspel, waarbij 5 teams bij
allerlei opdrachten probeerden te winnen. We deden stoelendans
en keken naar een film, waarbij een beer en een eland de weg naar
huis proberen te vinden, maar uiteindelijk met alle bosdieren alle ja
gers uit het bos wegjaagden.
 
Bij het slapen in de Sprank is het altijd weer de uitdaging voor sommi
ge kinderen om zolang mogelijk NIET te slapen. Maar gelukkig heb
ben we nog wel een paar uur de ogen dicht gehad.
De volgende morgen ging het over vertrouwen. Abraham vertrouw
de op God. Hebben de kinderen vertrouwen in ons? Geblinddoekt
kregen ze onbekende hapjes eten in hun mond. Daarna moesten ze
geblinddoekt hun ontbijt eten. En dat valt echt niet mee. Want heb
je nu je mes in de boter of in de jam? En is je beker met drinken leeg
of zit er nog wat in? We vervolgden het programma met een film en
een zoekspel over het vertrouwen van mensen in de hulpdiensten.
Daarna was er nog een fantastisch foto -zoekspel door de hele
Sprank. En we eindigden met het knutselen van een leuke sleutel
hanger, want niet alle mensen zijn te vertrouwen en daarom moet
toch je fiets of je huisdeur op slot. Na al deze gezelligheid werden de
kinderen aan het eind van de morgen weer door hun ouders opge
haald. En we denken dat een paar kinderen ’s middags nog wel een
dutje gedaan hebben op de bank.
Groetjes: Dorien, Sandra, Milan, Gerjanne en Gerda


