JONGVOLWASSENENWEEK
Lekker ontspannen, samen leren uit Gods Woord door
o.a. Bijbelstudies en genieten van vriendschappen…
het kan allemaal deze week!
10-15 juli / € 145

KINDERKAMPEN
Onder de betrouwbare leiding van ‘ooms’ en ‘tantes’
beleven de kinderen samen met (nieuwe) vriendjes
een geweldige week!
We bieden een afwisselend programma: Bijbellessen,
lekker sporten, samen knutselen en gezellig spelen!
7—11 jaar / Groep 3 t/m 6 van de basisschool
17-22 juli / € 145
11—13 jaar Groep 7 en 8 van de basisschool
(eventueel groep 6)
24-29 juli / € 145

Waar

GODS
Woord
en

7—11 jaar / Groep 3 t/m 6 van de basisschool
31 juli - 5 augustus / € 145

liefde

TIENERWEKEN

centraal

Tieners die in een gezellige omgeving met (nieuwe)
vrienden willen optrekken en samen meer van God
willen leren door Bijbelstudies, zijn in deze weken
van harte welkom!
We bereiden een pakkend, afwisselend programma
voor die we hen in een liefdevolle omgeving willen
aanbieden.
16+
7-12 augustus / € 155
13-15 jaar
14-19 augustus / € 155
13 jarigen moeten op het voortgezet onderwijs zitten.

De
Herikon

staan

activiteiten

2017
(januari t/m augustus)

WELKOM !

VOORJAARSACTIVITEITEN

Bij deze ontvangt u de folder met een overzicht
van alle meerdaagse activiteiten op De Herikon
tussen januari en september 2017.

JONGE STELLENWEEKEND &
ECHTPARENAVOND

We zijn dankbaar en zien het als een voorrecht
om dit programma te kunnen aanbieden. Tijdens
deze activiteiten mogen we Bijbels onderwijs
doorgeven zodat deelnemers het Evangelie, de
goede boodschap, mogen horen en kunnen groeien
in het geloof. Elke activiteit is toegespitst op een
bepaalde doelgroep en we streven er naar om
elke groep een goede, ontspannen, onvergetelijke
en fantastische week te geven. Er is ruimte om te
genieten van alles wat op De Herikon aanwezig is
en van de omgeving rondom. Maar er is ook tijd
voor ontmoeting, bemoediging, delen en een goed
gesprek. Gods Woord en Zijn liefde zullen
centraal staan. Tijdens de kinder- en tienerweken
is er voldoende leiding aanwezig die zich ten volle
zal inzetten om er een geslaagde week van te
maken. Een kenmerk van De Herikon is dat wij
kiezen voor een duidelijke en herkenbare structuur, die rust en veiligheid biedt.

Als je trouwplannen hebt of nét getrouwd bent, kom
dan naar dit weekend en neem samen de tijd na te
denken over Gods doel met jullie relatie!
Ben je al langer getrouwd? Kom dan zaterdagavond
en geniet van tijd samen, met God en anderen!
JONGE STELLENWEEKEND
10-12 februari / € 45 p.p.

Graag tot ziens bij ons op De Herikon!
Erik Bolhuis
Directeur De Herikon

Terwijl de kinderen hun eigen programma hebben,
volgen de moeders toepasbare studies uit Gods
Woord. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en
ontmoeting.
24-28 april
Moeders: € 100 / 1-12 jaar: € 75 / 0 jaar: gratis

VROUWENWEEKEND
In een veilige omgeving, samen met andere vrouwen,
je ziel voeden met Gods Woord en ontspannen!
19-21 mei / € 60

ECHTPARENAVOND
11 februari / €15 per echtpaar

TIENER- & JONGVOLWASSENENWEEKENDS
Een weekend lang de kans om geestelijk op te laden
en (nieuwe) vrienden te ontmoeten.
16+ TIENERWEEKEND
17-19 februari / € 45

ZOMERWEKEN

13-15 JR TIENERWEEKEND
10-12 maart / € 45

WEKEN VOOR VOLWASSENEN (60+ en 40+)

JONGVOLWASSENENWEEKEND
17-19 maart / € 45

VOLWASSENENWEEKEND
BELANGRIJK:
opgave voor één van deze activiteiten kan
alleen via www.deherikon.nl/login
Als u of jij al een account hebt aangemaakt, verzoeken wij vriendelijk dit opnieuw te gebruiken.
Bij vragen kunt u en jij altijd mailen naar
aanmelden@deherikon.nl of bellen.

MOEDER & KIND(EREN) MIDWEEK

Een kans om te ontspannen, je ziel te voeden met
Gods Woord en tijd met vrienden door te brengen.
Deelnemers slapen met max. 4 personen op een
kamer; echtparen hebben een eigen kamer.

31 maart - 3 april / € 60 p.p.

MOEDER & KIND(EREN) WEEKEND
Terwijl de kinderen hun eigen programma hebben,
volgen de moeders toepasbare studies uit Gods
Woord. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning en
ontmoeting.
21-24 april
Moeders: € 75 / 1-12 jaar: € 50 / 0 jaar: gratis

In deze weken kunt u in een ontspannen sfeer elkaar
ontmoeten en Bijbelstudies volgen over relevante
onderwerpen. Er op uit trekken kan ook.
Deelnemers slapen met max. 4 personen op een
kamer; echtparen hebben een eigen kamer.
60+ SENIORENWEEK
12-17 juni / € 165
40+ VOLWASSENENWEEK
19-24 juni / € 165

GEZINSWEEKEND
Met je echtgenoot/echtgenote en je kinderen een
weekendje sámen optrekken in een veilige omgeving.
Terwijl jullie Bijbelstudie volgen, hebben de kinderen
hun eigen leerzame en afwisselende programma
7-9 juli
volwassenen: € 60 / 3-12 jaar: € 30 / 0-2 jaar: gratis

