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We laten ons meevoeren in de wereld van de Zeesterren. Samen duiken we in de 

mooie zee. We laten ons meenemen door een visser die ons zijn wondere vangst 

laat zien. De tent wordt een grote (w)onder-water-wereld. En dan ontmoeten we 

bijzondere vissen, bijzondere zeesterren. Zeesterren met allemaal een eigen ver-

haal, die ze ons graag willen vertellen. Samen met hen gaan we iets ontdekken, iets 

uitvissen. Namelijk ontdekken en leren hoe we achter Jezus aan kunnen gaan.  

De Bijbelverhalen, waarin we vissers ontmoeten, laten zien dat je wordt geroepen. 

Het gaat erom dat je Jezus op de eerste plaats zet en alles achter je laat. Als je met 

Jezus meegaat, vraagt dat gehoorzaamheid. Die gehoorzaamheid helpt je om aan 

het werk te gaan. Jezus gaat jou inschakelen. Ook al gaat het mis in je roeping en 

gehoorzaamheid, Jezus blijft je bevragen op jouw liefde voor Hem.  Jezus is nu niet 

meer fysiek bij ons. Maar Hij is wel bij ons, door zijn Heilige Geest. Die Geest geeft  

ons kracht om achter Jezus aan te blijven gaan en die Geest inspireert ons de blijde 

boodschap van het Evangelie door te vertellen. 

 

Intro 
De zomer nadert gestaag en wij zijn als team een aantal keer bij elkaar geweest en 

met de voorbereidingen begonnen. Hoogste tijd om u nu op de hoogte te brengen. 

Thema van dit jaar is “Zeesterren”. 

 

De tentdagen worden dit jaar van 20 t/m 22 augustus gehouden en er is een 

afsluitdienst op D.V. zondagmorgen 24 augustus. 

 

We stellen ons als tentteam graag aan u/jou voor: 

IN  DIT  

NUMMER

Intro  

Thema  

Bijbelverha-

len 

 

Waarom 

Tentdagen 

 

  

  

  

Thema: Zeesterren 

T EN T DA G EN  

2 0 1 4  Tentkrant 
2 0  T O T  2 2  A U G U S T U S   

Alle info over 

de tentdagen en 

het aanmeldfor-

mulier is terug 

te vinden op: 

www.hervormd 

linschoten.nl 

 

 



Net als voorgaande jaren willen we met u stilstaan bij het 

doel van de Tentdagen. Wij willen door middel van de tent-

dagen het evangelie uitdragen aan onkerkelijke, randkerkelij-

ke en kerkelijke kinderen en ze op het spoor van Christus en 

de gemeente zetten. Daarnaast zijn de tentdagen samenbin-

dend voor onze eigen gemeente en kunnen we ook iets van 

het ‘gemeente zijn’  uitstralen in ons dorp.   

De tentdagen vinden plaats in een sfeer van veiligheid en ge-

zelligheid, waar de kinderen worden bevestigd in wie ze zijn: 

waar er naar hen wordt gekeken met de ogen van Christus. 

Alle onderdelen zoals zingen, een verhaal vertellen, spelletjes, 

samen eten en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van 

Jezus Christus door te geven. 

Voor ons als team is het naast alle voorbereidingen voor het 

programma ook een tijd van bezinning op het thema, maar 

ook rondom de vraag:  

Hoe bereiken we zoveel mogelijk kinderen met deze bood-

schap? 

Gebed gevraagd: 

Wilt u in uw gebeden aan ons 

denken en het tent-

evangelisatiewerk opdragen 

aan God? 

 

Aanmelden als  

medewerker: 

De tentdagen komen mede 

tot stand met uw en jouw 

hulp. 

Geef u daarom op als  

medewerker via het  

aanmeldformulier! 

 

Op woensdag 20 augustus:  

De Volg-vis 

 

 

 

 

 

 

Jezus roept mensen, ook jou,  

om Hem te volgen. 

(Matt. 4:17-25) 

 

 

Op donderdag 21 augustus: 

De Vergeef-vis 

 

Jezus wil steeds opnieuw 

met jou beginnen, er is 

vergeving. (Joh. 21:15-22) 

Op vrijdag 22 augustus:  

De Vertel-vis 

 

 

 

 

 

 

Jezus geeft kracht door zijn 

Heilige Geest. Zo wil hij jouw 

Redder zijn en jou helpen om 

over Hem te vertellen.  

(Hand. 2:1-42) 

De Bijbelverhalen die we tijdens de tentdagen behandelen laten de kinderen 

zien wie ze mogen volgen: de Here Jezus. 

Waarom Tentdagen? 


