GEZINSWEEKEND
Als gezin er samen even uit. Terwijl de vaders en
moeders Bijbelstudie volgen, volgen de kinderen hun
eigen programma dat leerzaam en afwisselend is.
8-10 juli
volwassenen: € 60 / 6-12 jaar: € 35 / 1-5 jaar: € 25

Waar
20 PLUS & TIENERWEKEN
Voor tieners en jongeren die een week lang samen
met leeftijdsgenoten enorm willen genieten en meer
van de Here God willen leren.
20+ BIJBELSTUDIEWEEK
11-16 juli / € 155

GODS
Woord
en

18-23 juli / € 155

liefde

13-15 jaar TIENERKAMP

centraal

16+ TIENERKAMP

25-30 juli / € 145

De
Herikon

staan

KINDERKAMPEN
Onder de veilige leiding van vaardige ‘ooms’ en
‘tantes’ beleven de kinderen samen met (nieuwe)
vriendjes een geweldige week! Bijbellessen en gezellige activiteiten wisselen elkaar in een gevarieerd
programma af.
11-13 jaar KINDERKAMP
1-6 augustus / € 145
7-10 jaar KINDERKAMP
8-13 augustus / € 145
8-11 jaar KINDERKAMP
15-20 augustus / € 145

activiteiten

2016

WELKOM !

VOORJAARSACTIVITEITEN

Een weekend samen met andere vrouwen , in een
liefdevolle sfeer, samen leren van God en elkaar.

Ook in 2016 hopen wij u en
jou graag te ontmoeten bij
ons op De Herikon! In deze

20 PLUS & TIENERWEEKENDS

folder geven wij een overzicht

Even uit de drukte, tijd om geestelijk bij te tanken
en (nieuwe) vrienden te ontmoeten.

van de activiteiten die wij

16+ STUDIEWEEKEND

hopen te organiseren.
De activiteiten die wij aanbieden hebben als doel
evangelisatie en geloofs-opbouw. Ze voorzien in
een leuke en leerzame invulling van een weekend

5-7 februari / € 40

20+ WEEKEND
4-6 maart / € 40
13-15 JR TIENERWEEKEND

hen een gevarieerd programma aanbiedt. Dit pro-

gramma bestaat uit inhoudelijke en praktische
Bijbellessen, activiteiten op maat, ontmoeting en
veel plezier. Natuurlijk houden we in het samenstellen van het programma rekening met de verschillende doelgroepen.

JONGE STELLENWEEKEND &
ECHTPARENAVOND
Even tijd nemen om vanuit de Bijbel te ontdekken
wat God met het huwelijk bedoelt en hoe dat zich
vertaalt naar het alledaagse leven. Heb je trouwplannen of ben je net getrouwd? Kom naar het weekend!
Ben je al langer getrouwd? Geniet van een avondje
samen uit!
12-14 februari / € 40 p.p.

ECHTPARENAVOND

Als u of jij al een account hebt aangemaakt, ver-

13 februari / €15 per echtpaar

zoeken wij vriendelijk dit opnieuw te gebruiken.

Graag tot ziens bij ons op De Herikon!

Erik Bolhuis, directeur De Herikon

Terwijl de kinderen in de crèche en Bijbelclub hun
eigen programma hebben, volgen de moeders aansprekende studies uit Gods Woord. Daarnaast is er
ook ruim tijd voor ontspanning en ontmoeting.

MOEDER & KIND(EREN) MIDWEEK
2-5 mei
Moeders: € 100 / 6-12 jaar: € 75 / 1-5 jaar: € 60

ZOMERWEKEN

JONGE STELLENWEEKEND

ten kan alleen via www.deherikon.nl.

naar aanmelden@deherikon.nl

MOEDER & KIND(EREN) WEEKEND &
MOEDER & KIND(EREN) MIDWEEK

Moeders: € 75 / 6-12 jaar: € 50 / 1-5 jaar: € 40

BELANGRIJK: opgave voor één van de activitei-

Bij vragen kunt u en jij altijd bellen of mailen

15-17 april / € 40

MOEDER & KIND(EREN) WEEKEND
29 april—2 mei

18-20 maart / € 40

of vakantieweek. Deelnemers krijgen een veilige
omgeving aangeboden, waarin toegewijde staf

VROUWENWEEKEND

40+ VOLWASSENENWEEKEND
Een weekendje heerlijk ontspannen, bijpraten met
vrienden, en samen leren uit Gods Woord.
Deelnemers slapen met max. 4 personen op een
kamer; echtparen hebben een eigen kamer.
1-4 april / € 40 p.p.

WEKEN VOOR VOLWASSENEN (60+ en 40+)
Een week van ontspanning, ontmoeting en Bijbelstudie. We bieden ook ruimte om er zelf op uit te trekken en contact te hebben met anderen.
Deelnemers slapen met max. 4 personen op een
kamer; echtparen hebben een eigen kamer.
60+ SENIORENWEEK
13-18 juni / € 165
40+ VOLWASSENENWEEK
20-25 juni / € 165

