TENTKRANT
Tentdagen in Linschoten
10 t/m 12 augustus 2016
Introductie
De voorbereidingen voor de tentdagen zijn weer
begonnen. Nu is het moment gekomen om u/jou te
informeren over tentdagen van 2016.
In deze uitgave van de tentkrant komt u de volgende
punten tegen:
- Wat zijn de tentdagen?
- Datum en adres
- Thema
- Medewerkers en vacature teamlid
- Gebed gevraagd
- De Facebook-pagina

Het Tentteam bestaat dit jaar uit:
Lise Gelderblom
Florus Vroege
Lydia van der Weide
Marjanne van Eijk
Roel Bouwmeester
Janneke v/d Hoeven
Henriëtte Bosse
Rebecca Bangert
Aart-Jan Rietveld
Judith van Dijk
Joachim Verduijn

Voorzitter
Technische Dienst
Keuken
Inhoudelijk
Inhoudelijk
Creatief
Creatief
Creatief
Middag
Middag
Public Relations

Wat zijn de tentdagen?
De tentdagen vormen een driedaags evenement dat zich jaarlijks herhaalt. Tijdens de tentdagen
komen kinderen van basisschoolleeftijd overdag bij elkaar om liedjes te zingen, pannenkoeken te
eten, te knutselen, spelletjes te spelen en te luisteren naar een Bijbelverhaal. ’s Avonds is er een
programma voor de tieners en het hele gezin.

De tentdagen worden georganiseerd door de Hervormde Gemeente in Linschoten, in samenwerking
met de HGJB.
Het doel van de tentdagen is om jong en oud te laten proeven van het geloof en de liefde van de
Heere Jezus. Er wordt uitgekeken naar (nieuwe) ontmoetingen.
Datum en adres
De tentdagen zullen plaatsvinden in de een-na-laatste week van de zomervakantie, van woensdag 10
tot en met vrijdag 12 augustus. De tent zal dit ook jaar weer staan in het weiland van de Nieuwe
Zandweg 20 in Linschoten.
Thema
Het thema van de tentdagen van 2016 is: ‘Aan Tafel’.
Dit jaar staan de tentdagen in het teken van ‘samen eten’. Samen eten is gezellig. Als je met elkaar
aan tafel zit, kun je elkaar goed leren kennen. Aan tafel deel je verhalen met elkaar. Samen eten
verbindt.
In Bijbelverhalen die de kinderen gaan horen tijdens de tentdagen is Jezus vaak bij mensen om te
eten. Tijdens die maaltijden gebeuren er dingen en vertelt Jezus dingen die gaan over wie Hij is. Hij
laat ons ook zien hoe Hij wil dat wij leven.

Medewerkers en teamlid gezocht
Zoals elk jaar zijn wij op zoek naar vrijwilligers die onder andere willen helpen met de opbouw van de
tent en het begeleiden van de kinderen. In de maand mei zullen er aanmeldingsformulieren
uitgedeeld worden en deze formulieren worden ook online gezet.
Wij zoeken ook naar een nieuw teamlid die verantwoordelijk is voor de Technische Dienst. Het
teamlid Technische Dienst is verantwoordelijk voor het regelen van de tent, de stroom- en
watervoorziening. Het eerste jaar in de Technische Dienst zult u ondersteunt worden door Florus
Vroege. Voelt u zich geroepen? Mail dan naar: tentdagenlinschoten@gmail.com
Gebed gevraagd
De tentdagen kunnen niet worden voorbereidt en uitgevoerd zonder de hulp van onze God en Vader.
Wilt u daarom meebidden voor gezegende en goede voorbereidingen en voor gezegende en mooie
tentdagen, waarbij we de kinderen, maar ook volwassenen mogen vertellen over wie God voor hen
wil zijn en dat Hij ook in hun leven wil werken.
Onze Facebook-pagina
Sinds vorig jaar is er een Facebook-pagina voor de tentdagen. Via deze pagina kunt u
het laatste tentnieuws lezen en leuke foto’s bekijken. Ga naar:
facebook.com/tentdagenlinschoten

Contact: tentdagenlinschoten@gmail.com

