
Wat leuk dat je naar de Henkie Show kijkt! 

We willen jullie iets vertellen. De laatste zes maanden kampt Matthijs met zijn gezondheid - veel 

moe, maar door zijn enthousiasme en creativiteit toch door willen gaan. Teveel leuke dingen om te 

doen en te ontwikkelen. Hierdoor is hij twee maanden geleden helaas in een burnout 

terechtgekomen. Naast de gevolgen voor hem en voor ons als gezin, heeft dit natuurlijk als gevolg 

dat alle werk aan de Henkie Show voorlopig gestopt is.  

We weten dat sommige kerken nu al de wekelijkse Henkie Shows gebruiken in hun kinderwerk. We 

gaan proberen met de hulp van vrienden en het hergebruiken van de bestaande Henkie Shows wel 

elke week een andere show op de site te zetten voor de kerken die dit doen. 

Er komt een nieuwe series van vijf Henkie Shows voor advent en kerst, gemaakt door Carla Vis, en 

daarna gaan we over tot het herhalen van de bestaande Henkie Shows, van januari 2021 tot aan de 

zomer. Dit betekent dat sommige kinderen deze filmpjes al gezien zullen hebben, en ook dat er 

referenties in zitten over de lockdown, en het niet naar school kunnen gaan enz, maar op deze 

manier kunnen we toch een wekelijkse programma aanbieden. Er zitten tevens wel veel 

verwerkingen en extra filmpjes bij deze oude Henkie Shows die goed bruikbaar zijn voor het 

kinderwerk. De nieuwe programmering voor december staat al op de site, en de programmering 

voor 2021 komt binnenkort op de site.  

Voor de geplande methodiek heeft de burnout van Matthijs ook ingrijpende consequenties. Het 

betekent dat we nu helemaal nog niet kunnen zeggen wanneer het beschikbaar zal zijn. De planning 

was om in september 2021 te beginnen, maar het is nu helaas op de lange baan geschoven. Dit heeft 

met twee dingen te maken; we weten natuurlijk niet hoe lang het herstel van Matthijs zal duren, en 

we gaan de methodiek hoogstwaarschijnlijk pas aanbieden als het af is, om alle toekomstige 

werkdruk te vermijden.  

We houden jullie op de hoogte via de website, en hopen dat jullie zullen blijven genieten van de 

Henkie Shows.  

Warme groet,  

Lindsey en Matthijs Vlaardingerbroek 

 

 


