TIENERWEKEN
Mooie weken voor tieners die meer over de Here God
willen leren en samen met leeftijdsgenoten veel
plezier willen maken in een veilige en liefdevolle
omgeving.
13-15 jaar TIENERKAMP
5-10 augustus / € 170
13-jarigen moeten op het voortgezet onderwijs zitten.
16+ TIENERKAMP
12-17 augustus / € 170

NAJAARSACTIVITEITEN
JONGVOLWASSENENWEEKEND
(voor omschrijving zie zomeractiviteiten)
27-29 september / € 50

VROUWENWEEKEND
Een weekend met praktisch toepasbare Bijbelstudies,
gezelligheid en tijd om met je (nieuwe) vriendinnen
bij te praten.
4-6 oktober / € 65

Waar

GODS
Woord
en

liefde
centraal
staan

TIENERWEEKENDS
(voor omschrijving zie voorjaarsactiviteiten)
16+ TIENERWEEKEND
1-3 november / € 50

13-15 TIENERWEEKEND
15-17 november / € 50

BLADERENDAG
Vele handen maken licht werk! Een gezellige dag van
ontmoeting en samen het terrein bladvrij maken.
Deze dag is voor jong en
oud en voor de lunch
wordt gezorgd.
30 november / GRATIS

activiteiten

2019

Welkom!
Hier de nieuwe activiteitenfolder van De Herikon.
Ook in 2019 organiseren we weer vele verschillende
activiteiten voor jong en oud. Al vele jaren hebben
we heel wat kinderen, tieners en volwassenen mogen
ontvangen om met hen Gods boodschap van liefde,
vergeving en redding te delen.
We zijn dan ook dankbaar dat we dit jaar opnieuw
velen van jullie mogen ontvangen. Ons verlangen is om
een veilige plek te bieden waar Gods Woord centraal
staat, zodat mensen de Here Jezus mogen leren kennen of verder groeien in hun relatie met Hem!
Zoals je kunt lezen is er voor elke leeftijd wel wat te
doen op De Herikon. Kenmerkend voor De Herikon is
dat wij kiezen voor een duidelijke en herkenbare
structuur, die rust en veiligheid biedt. Daarnaast staat
bij alle activiteiten het Woord van God centraal.
Graag tot ziens bij een van onze activiteiten!
Wim Potman (namens het Herikonteam)

VOORJAARSACTIVITEITEN
JONGVOLWASSENEN ONTMOETINGSDAG
Een dag om bij te praten en/of nieuwe mensen te
leren kennen, samen te eten, bemoedigd te worden,
spelletjes te doen.
2 februari / € 10,00

TIENERWEEKENDS
Een weekend lang tijd voor Bijbelstudie, ontspanning
en (nieuwe) vrienden ontmoeten.

17-19 mei € 65

WEKEN VOOR SENIOREN & VOLWASSENEN

13-15 TIENERWEEKEND
15-17 maart / € 50

SENIORENWEEK
3-8 juni / € 180

VOLWASSENENWEEKEND
Een lang weekend je ziel voeden met Bijbelstudies,
ontspannen en (nieuwe) vrienden ontmoeten.
Deelnemers slapen met max. 4 personen op een
kamer; echtparen hebben een eigen kamer.

MOEDER & KIND(EREN) ACTIVITEITEN
Voor moeders de kans om er eventjes uit te zijn met
de kinderen. Samen genieten van ontspanning,
ontmoeting en praktisch toepasbare Bijbelstudies,
terwijl de kinderen hun eigen programma hebben.

 Als jij al een account hebt aangemaakt, verzoeken
wij vriendelijk dit opnieuw te gebruiken.

MOEDER & KIND(EREN) WEEKEND
26-29 april
Moeders: € 85 / 2-12 jaar: € 55 / 0-1 jaar: gratis

 NIEUW!!! Opgeven voor de alle activiteiten kan
vanaf maandagavond 7 januari 2019 (19.00 uur).

MOEDER & KIND(EREN) MIDWEEK
Onder voorbehoud - houd de website in de gaten

Bij vragen kun je altijd mailen naar
aanmelding@deherikon.nl of bellen.

vriendschappen en ontspanning. Het kan allemaal dit
weekend van vrijdagavond t/m zondagavond!

16+ TIENERWEEKEND
1-3 maart / € 50

BELANGRIJK:

 Voor de bladerendag kunt u ons mailen of bellen (zie
gegevens op de achterzijde).

JONGVOLWASSENEN ZOMERWEEKEND
samen leren uit Gods Woord, zingen, genieten van

Een week lang genieten van stevige Bijbelstudies,
ontspanning, uitstapjes maken en ontmoeting.
Deelnemers slapen met max. 4 personen op een
kamer; echtparen hebben een eigen kamer.

29 maart-1 april / € 65 p.p.
 Opgave voor alle activiteiten (behalve de bladerendag) kan alleen via www.deherikon.nl/login

ZOMERACTIVITEITEN

29 april - 3 mei
Moeders: € 115 / 2-12 jaar: € 80 / 0-1 jaar: gratis

VOLWASSENENWEEK
10-15 juni / € 180

GEZINSWEEKEND
Als gezin er even tussenuit. Genieten van ontmoeting, ontspanning, Bijbelstudie (voor de ouders), kinderclub en leuke activiteiten.
5-7 juli (van vrijdagmiddag t/m zondagavond)
volwassenen: € 70 / 2-12 jaar: € 40 / 0-1 jaar: gratis

KINDERKAMPEN
Een week lang kunnen kinderen, natuurlijk onder de
betrouwbare leiding van ‘ooms’ en ‘tantes’, een heel
afwisselend programma meemaken: Bijbellessen,
lekker sporten, samen knutselen en gezellig spelen!
8-11 jaar KINDERKAMP
15-20 juli / € 165
7-10 jaar KINDERKAMP
22-27 juli / € 165
10-13 jaar KINDERKAMP
29 juli –3 augustus / € 165
(Tieneractiviteiten z.o.z.)

