
De Vakantie Bijbel Week 2022 Otterlo 
We zijn er al bijna aan gewend, na 3 keer een VBW week in Otterlo wordt er ook dit jaar weer een 
VBW week georganiseerd voor de kinderen en tieners van Otterlo op 16, 17, en 18 augustus.  
Thema voor dit jaar is: Alles andersom. 
 
Voor wie:  
De jeugdweek is er voor alle jeugd uit Otterlo, of je er woont óf dat je er op vakantie bent. De activiteiten 
zijn toegespitst op kinderen van groep 3 t/m 8 en tieners van 12 t/m 16 jaar. Neem gerust je vriend of 
vriendin mee! En ook al ga jij of hij/zij op zondag niet naar een kerk, jullie zijn van harte welkom. De 
deelname is gratis.  
 
Wat gaan we doen:  
We hopen te starten in de laatste week van de schoolvakantie (basisonderwijs) 2022. Het programma op 
de ochtenden zal bijvoorbeeld bestaan uit: Bijbelverhaal / sketch / muziek / drinken (met…….?) / 
knutselen / spel / hutten bouwen. Nieuw: de woensdagochtend wordt verlengd met een lekker broodje 
en een spelletjesmiddag. Op donderdagochtend sluiten we af met een pannenkoeken feest. 
Voor de tieners hebben we in de avond een apart programma met toffe activiteiten. Wel extra leuk 
natuurlijk om dit met je vrienden te doen, dus neem ze vooral mee!  
 
Waar en hoe laat: 
In de witte tent bij De Houtkamp (aan de Houtkampweg 7 in Otterlo). 
Het programma voor de kinderen is: di. 9.30 - 12.00 uur, woe. 9.30 – 14.30 uur, do. 9.30 – 12.15 uur. 
Het tiener programma is op di. 16 aug. en wo. 17 aug. van 19:00 tot ong. 21:30. 
Het is praktisch als we ongeveer weten hoeveel kinderen en tieners we kunnen verwachten, dus jezelf aan 
(laten) melden is fijn maar niet noodzakelijk. 
Aanmelden kan door je naam, groep/klas en telefoonnummer te mailen naar: vbw@hervormdotterlo.nl  
Voor meer info: www.hervormdotterlo.nl / Facebook: VBW Otterlo 
 

Thema: Alles andersom. 
‘Dat moet andersom!’ Als je deze zin hoort, denk je misschien wel aan een kind dat zijn schoenen 
verkeerd om heeft aangedaan of aan de juffrouw die de volgorde van een taak uitlegt. 
‘Nee, je moet eerst dít doen en daarna pas dát, anders klopt het niet.’ Je kunt ook denken aan 
iets wat omgedraaid moet worden. Als je schoenen goed zitten, loop je beter en de juf wil met haar 
aanwijzingen ervoor zorgen dat de opdracht nu wél gaat lukken. De boodschap van dit thema is 
positief gekleurd! Als leiding van het Vakantie Bijbel Werk willen we kinderen ook leren ‘andersom’ 
te denken. Kinderen ontdekken dat Jezus totaal anders is, dat in Zijn leven ‘Alles andersom’ gaat. 
OEFENEN JULLIE HET THEMALIED ALVAST? YOUTUBE: Alles andersom. 
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