2018

Woord vooraf
Beste inwoners van Bleskensgraaf,
U heeft zojuist het tentweekboekje 2018 ontvangen, vol informatie
over de 15e Tentweek!
Wat houdt de “Tentweek Bleskensgraaf” in?
In deze week organiseren wij met veel mensen activiteiten die als
doel hebben om kinderen en volwassenen in aanraking te brengen
met de Bijbel. De Bijbel vertelt ons hoeveel God van ons houdt.
Wilt u / wil jij hier meer over horen, kom dan naar de tent!
Naar aanleiding van het thema “Zoek het uit!” worden allerlei
activiteiten georganiseerd. Wat er allemaal plaats vindt, staat
vermeld in dit programmaboekje en op onze vernieuwde site
www.tentweekbleskensgraaf.nl. Hier worden ook de foto’s van de
activiteiten geplaatst*. Er is voor alle leeftijden wel iets te doen en
we hopen u/jou vele keren te ontmoeten!
Alles vindt plaats van D.V. 20 t/m 26 augustus 2018 op
’t Veld in Bleskensgraaf.
Als er nog vragen zijn, dan kunt u altijd een van ons aanspreken.
Tentweekcommissie 2018
Voorzitter:
Hans Mouthaan		
Secretaresse:
Gerda de Jongh		
Penningmeester: Marleen Vergunst
Facilitair:
Niels Blok		

(tel. 06-51802732)
(tel. 641781)
(tel. 694092)
(tel. 06-13650921)

Algemene leden: Ben Breedveld, Nathalie Breedveld,
		
Annet Korevaar, Teo Kreukniet, Sjoerd Visser
*Mocht u bezwaar hebben om met een foto afgebeeld te staan op onze website,
neem dan contact op met één van de commissieleden.
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Agenda
maandag 20 augustus
18.00 – 19.45 uur Voetbaltoernooi
20.00 – 21.00 uur Sing-in
dinsdag 21 augustus
9.30 – 11.45 uur
13.30 – 15.00 uur
15.00 – 16.30 uur
18.00 – 19.30 uur
19.45 – 22.00 uur

Vakantie Bijbel Week
Kindermarkt
Luchtkussens/Megaspellen
Volleybaltoernooi
Vrouwenavond

woensdag 22 augustus
9.30 – 11.45 uur
Vakantie Bijbel Week
14.00 – 15.15 uur
VBW spelmiddag
18.00 – 19.30 uur
Badmintontoernooi
19.00 – 22.00 uur
Tieneravond
20.00 uur 			
Jongerenavond
donderdag 23 augustus
9.30 – 12.30 uur
Vakantie Bijbel Week met maaltijd
19.00 – 22.00 uur
Tieneravond
19.15 – 20.00 uur
Vakantie Bijbel Week, slotavond
20.30 – 23.00 uur
Mannenavond
vrijdag 24 augustus
9.30 – 11.45 uur
16.00 – 22.30 uur

Vakantie Bijbel Week voor anders begaafden
Tienerdag

zaterdag 25 augustus
9.30 – 11.00 uur
Ontbijt
zondag 26 augustus
9.30 uur 		
11.00 uur			
18.30 uur			

Kerkdienst
Koffiedrinken na de dienst
Kerkdienst
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Maandag 20 augustus
Tentweek sport battle 2vs2
Verspreid over drie avonden in de week kun je meedoen met
drie verschillende sporten. We spelen in deze drie dagen voetbal,
volleybal en badminton. En dat allemaal in teams van twee
personen. In drie dagen kun je zo ontdekken wie de kampioen
van de dag wordt, maar ook wie de kampioen wordt in het totale
klassement van de drie sporten. Je kunt je als koppel per toernooi
opgeven, maar uiteraard kun je ook de uitdaging aangaan om
samen met alle drie de sporten mee te doen. Minimale leeftijd is
16 jaar. Opgeven kan via de mail: mouthaan_13@hotmail.com. Wij
hopen op een sportief toernooi!
18.00 – 19.45 uur

Voetbaltoernooi
20.00 uur – 21.00 uur

Sing-in

Vanavond is de opening van de tentweek!
En iedereen is uitgenodigd! Jong, oud, zangtalent of juist totaal
niet… Met elkaar willen we vanavond genieten van muziek. Kom
naar de tent om mee te zingen of juist te luisteren naar hoe er
gezongen wordt. Na afloop is er tijd om gezellig na te praten en
worden er hamburgers verkocht.
Voor meer info:
bleskensgraafec@gmail.com
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Dinsdag 21 augustus
9.30 uur - 11.45 uur

Vakantie Bijbel Week
Het is weer zover: de tent staat weer op het veld en alle kinderen
van groep 1 t/m 8 mogen vanmorgen komen. Welkom! En neem
gerust je vriend / vriendin, buurjongen / buurmeisje mee.
Deze week gaan we op zoek naar Jezus. Wie was Hij? Waar
woonde Hij? Wat deed Hij? Wat zei Hij? Of is het beter om te
zeggen: Wie is Hij? Waar woont Hij? Wat doet Hij? En: Wat zegt
Hij? Kortom vragen genoeg. Misschien heb je er nog wel veel meer
(stel ze gerust!). Deze week gaan we op zoek naar antwoorden.
Vandaag horen we in het Bijbelverhaal dat er mensen naar Jezus
toekomen, die Zijn hulp heel hard nodig hebben. En Jezus helpt
hen. Zo, er is vast één vraag een beetje beantwoord: ‘Wat doet
Jezus?’: Als mensen Hem om hulp vragen, helpt Hij! Vandaag
willen we ook beginnen met het leren van het nieuwe thema-lied
en de weettekst en natuurlijk gaan we nog gezellig knutselen en
timmeren.
Voor meer info:
Ben Breedveld
(06-51090328 / bbreedveld8@gmail.com)
13.30 uur - 15.00 uur

Kindermarkt
Een drukke middag voor de boeg! Het is vanmiddag kleedjesmarkt.
Dus kopers en verkopers… opgelet! Neem je kleedje mee, zorg dat
je spulletjes goed staan uitgestald en neem ook even de tijd om
langs te lopen bij de andere kleedjes. Misschien zit er nog iets leuks
tussen. Ook als je zelf geen spullen hebt om te verkopen, ben je
natuurlijk van harte welkom. Er zijn genoeg kleedjes waar je iets
kunt kopen. De markt is om 15.00 uur afgelopen, dan kunnen jullie
in de tent een zakje chips en wat drinken halen.
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Dinsdag 21 augustus
15.00 uur - 16.30 uur

Luchtkussens / Megaspellen
Zo…. Nu is het tijd voor wat actiefs! Het veld komt vol te staan met
leuke spellen. Voor de kinderen tot 7 jaar zijn er twee luchtkussens
waar jullie in kunnen rennen, springen, glijden en verstoppen. Zorg
dat je niet je nieuwste kleren aan hebt, want je kunt wel eens vies
worden met het spelen!
Voor de kinderen van 8-12 jaar zijn er dit jaar wel 3 spellen om
te spelen. En alles is mega! Zo is er een megaveld van twister –
Twister XXL; en ook de Yenga-blokken zijn een stuk groter dan
normaal. Voor het derde spel gebruiken we een bal en 2 doelen…
voetballen in het opblaasbare veld! Het is de bedoeling dat je
met een team alle drie de spellen minimaal 1 keer speelt. Aan het
eind van de middag kijken we welk team de meeste potjes heeft
gewonnen.
Het is belangrijk dat je vanaf 14.30 uur in de grote tent (bij het
podium) komt opgeven. In teams van 5 personen gaan we dan om
15.00 uur de strijd met elkaar aan. Dus voor iedereen: kom mee
doen!
We gaan er een gezellige middag van maken!
Voor meer info:
bleskensgraafec@gmail.com
18.00 – 19.30 uur

Volleybaltoernooi
Zie maandag voor meer informatie over het volleybaltoernooi en
hoe je je kunt opgeven.
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Vrouwenavond

Zoek

het uit!
Onze enthousiaste spreekster is

Marja Verschoor-Meijers
Zij is schrijfster en auteur van
verschillende boeken.

Inloop: 19.30 uur
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: Witte tent - ‘t Veld - Bleskensgraaf

21.08.2018
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Woensdag 22 augustus
9.30 uur - 11.45 uur

Vakantie Bijbel Week
Weet je het thema-lied al een beetje uit je hoofd?
…‘Wie is die Man, Die zo machtig werken kan?
Ga je mee op zoek? Wie Hij voor je is en wat Hij voor je doet?...
Vandaag gaan we weer op zoek naar nieuwe antwoorden. En weet
je wie er ook weer met ons mee komt zoeken? Peter Pennelikker,
de journalist. Ik heb hem al even gesproken. Hij wil graag weten
of Jezus ook wel eens iets kwijt is. Nou, dat komt goed uit, want
vanmorgen gaat de vertelling hierover. We zullen horen dat Jezus
niet alleen zoekt, maar ook redt!
Voor meer info:
Ben Breedveld
(06-51090328 / bbreedveld8@gmail.com)

VBW Spelmiddag
14.00 – 15.15 uur
Vanmiddag worden jullie weer in de tent en op het veld verwacht.
Wat we gaan doen? Wat voor kleren je aan moet? Wie er nog meer
komen? Zoek het maar lekker uit! Het wordt in ieder geval heel
leuk.
Voor meer info::
Ben Breedveld
(06-51090328 / bbreedveld8@gmail.com)
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Woensdag 22 augustus
18.00 – 19.30 uur

Badmintontoernooi
Zie maandag voor meer informatie over het badmintontoernooi en
hoe je je kunt opgeven.

Tienerweek “Zoek het uit!”
Ha tiener! Leuk dat je een kijkje neemt in dit tentweekboekje. Speciaal voor jou staat ook dit jaar weer een grote tent op ’t Veld. Met
elkaar gaan we een gezellige week beleven. Dit jaar is het thema
“ZOEK HET UIT!”. En dat gaan we met elkaar doen!
Zoeken doen we allemaal in ons leven. We zoeken vriendschappen
/ relaties en zoeken uit welke keuzes we het beste tijdens onze
studie kunnen maken. Soms zijn we er helemaal klaar mee, roepen
we boos: “Zoek het uit!” en lopen we weg van moeilijke situaties in
ons leven.
In de Bijbel werd ook veel gezocht. En er waren óók weleens
mensen die helemaal klaar met het leven waren en riepen: “Zoek
het uit!”. Met elkaar gaan we op zoek wat dit thema voor ons te
betekenen heeft. Natuurlijk gaan we net als andere jaren weer een
aantal leuke activiteiten met elkaar doen en sluiten we elke avond
af met een groot kampvuur!
Kom je ook?
Ben je 12 - 15 jaar oud, of ben je 11 jaar en ga je na de zomervakantie naar de brugklas? Dan ben je samen met je vrienden en
vriendinnen van harte welkom:
Woensdagavond 22 augustus: 		
Donderdagavond 23 augustus: 		
Vrijdagmiddag en -avond 24 augustus:

19:00 - 22:00 uur
19:00 - 22:00 uur
16:00 - 22:30 uur

Tot dan!
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Woensdag 22 augustus
19.00 uur - 22.00 uur

Tieneravond “Lost or found?”
Vanaf 19:00 uur ben je van harte welkom op het Veld bij de tienertent. We beginnen de avond door met elkaar na te denken over
één van de gelijkenissen (verhalen om iets duidelijk te maken) van
Jezus. Het gaat vooral over de jóngste zoon, die zijn eigen weg
gaat en denkt het wel zonder God te kunnen uitzoeken.
Zoek het uit!
Daarna ga je met je eigen team op zoek naar een ontsnapte boef.
Je krijgt met regelmaat de locatie door waar deze gevangene zou
zijn. Maar pas op, de boef zit niet stil… Lukt het jouw team om de
boef te vinden?
We sluiten tegen 22:00 uur af bij ons kampvuur.
Voor meer info:
Anne-Jan Meerkerk
(06-33003962 / annejanm@hotmail.com)
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Jongerenavond 2018
ENTREE Gratis

Live music
6-kamp
bbq

22 AUG 18
Grote tent op 't veld

20:00

Voor info 06 1295 1396
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Donderdag 23 augustus
9.30 uur - 12.30 uur

Vakantie Bijbel Week
Dit is alweer de laatste ochtend van de VakantieBijbelWeek.
We maken er een extra lange morgen van. Deze keer mag je tot
12.30 uur blijven en eten we met elkaar. Maar daarvóór hebben we
natuurlijk nog genoeg tijd om te zingen, bidden, knutselen en te
luisteren.
Vanmorgen horen we de dat de vrienden van Jezus heel verbaasd
zijn en aan elkaar vragen: ‘Wie is Hij (Jezus) toch, dat zelfs de wind
en de zee Hem gehoorzamen?’ Als je dicht bij Jezus leeft, zul je
ontdekken dat Hij heel machtig, ja zelf almachtig is. (Pfff, wat een
moeilijk woord. Daar gaat Peter Pennelikker vast een vraag over
stellen…)
Voor meer info:
Ben Breedveld
(06-51090328 / bbreedveld8@gmail.com)
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Donderdag 23 augustus
19.00 uur - 22.00 uur

Tieneravond “Whatever!”
Vanaf 19:00 uur ben je weer van harte welkom op het Veld bij de
Tienertent. We gaan het hebben over dezelfde gelijkenis als de
vorige dag, maar nu vooral over de oúdste zoon. Hij was behoorlijk
op zijn teentjes getrapt toen zijn vader die opstandige broer van
hem flink in de watten legde toen hij met hangende pootjes thuis
kwam… Hoe ging dat eigenlijk?
Bekijk het!
Met het spel willen we net als een aantal jaar geleden weer een
theaterstuk met elkaar maken. De ene helft van de groep gaat aan
de slag met het maken van een groot decor. De andere helft van
de groep gaat de rollen verdelen en het theater uitvoeren.
Om ongeveer 22:00 uur sluiten we de avond af bij ons kampvuur.
Voor meer info:
Anne-Jan Meerkerk
(06-33003962 /annejanm@hotmail.com)
19.15 uur - 20.00 uur

VBW: Slotavond
Kom je vanavond ook? Deze keer mag je ook je vader en moeder,
opa en oma, broertjes en zusjes meenemen. Iedereen mag komen
luisteren en kijken naar wat we deze week hebben geleerd. En als
je vanavond naar huis gaat, weet je het antwoord op deze 2 vragen: ‘Waar is Jezus?’ en ‘Wat doet Hij daar?’ Tot vanavond!

Voor meer info:
Ben Breedveld
(06-51090328 / bbreedveld8@gmail.com)
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Donderdag 23 augustus
20.30 uur – 23.00 uur

Mannenavond
Alle mannen zijn deze avond van harte welkom in en bij de tent.
We hebben weer een uitdagende, verrassende en gezellige avond
voor jullie bedacht.
We zullen deze avond beginnen met een paar leuke uitdagingen.
Hierbij kunnen jullie elkaars krachten of behendigheid meten. Uiteraard hebben we ook mannen nodig die aanmoedigen. Dus voel
je niet belemmerd om gewoon te kijken als meedoen niks voor jou
is.
Hierna zullen we rondom het thema ‘’Zoek het uit’’ in de tent een
moment stil staan. Hierbij zoeken we uit wie en hoe Jezus is. De
avond wordt muzikaal omlijst door Christiaan Verwoerd. Hij neemt
ons in eigentijdse woorden mee in liedjes die gaan over het zoeken
naar wat God wil en wie Jezus is.
We sluiten de avond af met een kampvuurtje, hartige hap en een
proeverij van .......naar Bleskensgraafs recept !?
We hopen deze avond mannen van jong tot oud, uit de volle
breedte van ons dorp te ontmoeten. Voel je welkom! Ook als je
nog nooit bij een mannenavond van de Tentweek geweest bent, of
als je denkt dat dit alleen voor mannen uit de kerk is.
Voor meer info:
Sjoerd Visser
(06-20331741 / snvisser@gmail.com)
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Vrijdag 24 augustus
9.30 uur - 11.45 uur

Vakantie Bijbel Week
Ook dit jaar organiseren we weer een morgen voor anders begaafden uit ons dorp en daarbuiten.
We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, we zingen en maken
muziek.
Er is koffie / thee / limonade met wat lekkers en volop gelegenheid
om te knutselen, te ontmoeten en te beleven.
Welkom allemaal!
Voor meer info:
Marina Brand
(0184-750724 / jhbrand@solcon.nl)
Marja van Zessen
(0184-692985 / marjavanzessen@live.nl)
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Vrijdag 24 augustus
16.00 uur - 22.30 uur

Tieneravond “Who’s looking?”
Let op! Vandaag beginnen we al om 16:00 uur, want anders komen
we tijd tekort!
Vanavond gaan we opnieuw nadenken over de gelijkenis van de
verloren zoon. Déze keer gaat het over de Vader. Hoe ging hij om
met zijn opstandige jongste zoon? En zijn zogenaamd zielige oudste zoon? We zullen horen dat er Iemand is waar we altijd naartoe
kunnen gaan met al onze problemen.
Eén team, één taak:
Om 17:30 uur eten we met elkaar een broodje hamburger om
energie op te doen voor de rest van de avond. Wat we precies
gaan doen blijft een verrassing, maar zorg wel dat je kleding en
schoenen aan hebt die vies en nat mogen worden!
Tegen 22:30 uur sluiten we de avond af met een groot kampvuur
en een lekkere snack.
Voor meer info:
Anne-Jan Meerkerk
(06-33003962 /annejanm@hotmail.com)
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Zaterdag 25 augustus
9.30 uur -11.00 uur

Ontbijt

Aan het einde van de tentweek willen we met elkaar gaan ontbijten. Deze morgen is een goed moment om elkaar te spreken en/of
te leren kennen. Iedereen uit het dorp is van harte welkom! U bent
ook van harte uitgenodigd als u deze week nog niet eerder in de
tent bent geweest.
We vinden het fijn te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten in verband met de inkopen.
Daarom is het nodig om van te voren op te geven. U kunt dit doen
door het ingevulde strookje uiterlijk woensdagavond 22 augustus
in te leveren bij Gerdien van Huuksloot, Fluitekruidstraat 18 te Bleskensgraaf (0184-701204 / henrivanhuuksloot@hotmail.com).
Er wordt van u een bedrag van 3,50 euro per persoon gevraagd.
Kinderen tot 3 jaar zijn gratis (wel opgeven). Het bedrag kunt u
bijsluiten bij het opgavestrookje.

Naam: _______________________________________________
Telefoon:______________________________________________
Ik kom/ wij komen met ____________________ persoon/ personen,
Waarvan _______________________________ kind(eren) tot 3 jaar.
Het bedrag van _______________________ euro heb ik bijgesloten.
Ik ben bereid mee te helpen met de voorbereidingen voor
het ontbijt.
Bijzonderheden _________________________________________
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Zondag 26 augustus
9.30 uur

Kerkdienst
U bent allen van harte uitgenodigd de dienst bij te wonen op zondag 26 augustus. Ds. Muller zal in de preek ingaan op het thema
van de afgelopen week.
11.00 uur

Koffiedrinken
Na de dienst willen we met elkaar koffiedrinken in het verenigingsgebouw Diakonia.
18..30 uur

Kerkdienst
Om 18.30 uur begint de avonddienst. Allen hartelijk welkom!
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Spel

Sponsoren
De volgende ondernemers hebben de tentweek 2018 mede
mogelijk gemaakt:

Albert v.d. Graaf BV
Blok Tuinen
Blokland Non Ferro
Bouwmaatschappij Merwestreek
De Graafstroom Kaasfabriek
Den Hartigh Installatie
Den Hartigh Techniek
Dixi Sanitaire Service BV
Drogisterij & Proeverij ‘t Pakhuys
Foremost’ Trading & Advisering
Geert van der Vorm Dieselmotoren
Gemeentelijke Afvalinzameldienst,
de Waardlanden
GWT installatie techniek
Het oude magazijn / Samsam
Hubo A.A. Mouthaan
Infigoo Creatieve Media
Meerkerk Autoservice
Meerkerk BV
Muilwijk Auto BV
Schildersbedrijf P.S. van Dijk BV
Schoonderwoerd Consultancy en
bedrijfsadvisering
Schotgroep
Spar de Deugd
T.Y. van der Lee Meubel- en
Interieurbouw
Teus Vlot Diesel Marine BV
Timmer- en onderhoudsbedrijf A. Blok
Van de Beek BV
Van den Heuvel Dairy and
Food Equipment
Van der Want Energieadvies
Vonk tegel- en stucwerk
WALCONEX Export Consultancy
WEA Deltaland
Wemmers Installatiebedrijf BV

Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Sliedrecht
Hardinxveld-Giessendam
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Papendrecht
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Gorinchem
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Heerjansdam
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Sliedrecht
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Molenaarsgraaf
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Bleskensgraaf
Groot-Ammers
Bleskensgraaf

