H E R I K O N I N F O R M AT I E B L A D
20+ MIDWEEK / ZOMER 2015

WELKOM

LET OP!

We zien uit naar jouw komst
komende zomer op De Herikon. Het is ons verlangen
om een programma aan te
bieden waar je als deelnemer opgebouwd en toegerust
mag worden, en waarbij
ruimte is voor ontspanning
en gezelligheid.

De 20+ midweek begint maandagmiddag 6 juli om 15.00 uur
en eindigt vrijdagmorgen 10 juli na de koffie. Als je wat later
komt of eerder weg moet horen we het graag van tevoren.

In Psalm 32:8 staat het volgende: Ik onderwijs u en leer
u de weg die u moet gaan; Ik
geef raad, Mijn oog is op u.

Ik hoop dat dit Bijbelvers
een realiteit mag zijn voor
jou deze midweek en dat je
heel concreet mag zien dat
God betrokken wil zijn bij
jouw leven.

SPREKER
In deze midweek zal David Clemens opnieuw de Bijbelstudies
doorgeven. In de aanloop naar de zomer wordt het thema op
onze website vermelden. Zoals velen van jullie al weten heeft
David meer dan 40 jaar het Woord van God over de hele
wereld doorgegeven en heeft hij een boeiende en praktische
boodschap. Het afgelopen jaar heeft hij veel met God meegemaakt en we zien dan ook uit naar datgene wat hij met ons
gaat delen.

WAT MEE TE NEMEN?
Bijbel
Onderlaken, slaapzak, kussen
Handdoek & toiletartikelen

Lees dit informatieblad goed
door. Het is belangrijk dat je
hiervan kennis neemt. Als je
nog vragen hebt kun je ons
via de mail bereiken.
Tot de zomer!
Namens de gehele staf,
Erik Bolhuis,
De Herikon

Oude kleding & schoeisel (die vies mogen worden!)
Evt. muziekinstrument

BELANGRIJK OM TE WETEN
BEHEER GEGEVENS
Je hebt je via ons nieuwe
online aanmeldsysteem opgegeven. Via de login gegevens die je ontvangen hebt
kun je bepaalde zaken wijzigen en toevoegen zoals
adresgegevens, bankgegevens en dieet. Het is voor
ons een hulp als je zo de
gegevens actueel en compleet houdt. Annuleren kan
alleen telefonisch of via de
mail.
VERZEKERING &
CONTACTPERSOON
Neem het kaartje van je
ziektekostenverzekeraar en
ID mee. Zorg ook dat je gegevens van een contactpersoon hebt die wij in geval
van nood kunnen bereiken.
GEVONDEN VOORWERPEN
De Herikon is niet
verantwoordelijk voor
achtergebleven kleding of
andere voorwerpen. Aan
het einde van de zomer
worden deze artikelen aan
christelijke instellingen
gegeven.
DIEET
Als je een bijzonder dieet
volgt of beperkt bent in wat
je mag eten, vragen we je
dit te noteren in het vakje
‘dieet’ bij je online aanmelding. We zullen proberen er zoveel mogelijk
rekening mee te houden.

KAMPWINKEL
In ons kampwinkeltje wordt
snoep, drinken en notitiemateriaal verkocht. Daarnaast is er een bescheiden
aanbod van boeken,
kaarten en christelijke
artikelen. Tussendoor is er
ook de gelegenheid om naar
het dorp te gaan.

We verwachten van
deelnemers dat zij zich
fatsoenlijk kleden. Geen
korte shirtjes,
minirokken, en bikini’s.
De algemene voorwaarden van
onze kampen kun je terugvinden op de aanmeld module.

ZENDINGSOFFER
Zoals we op De Herikon
altijd gewend zijn willen
we ook deze zomer weer
een zendingsoffer ophalen.
Het is niet verplicht hier
aan mee te doen. Ook dit
jaar willen we het geld
bestemmen voor de
bediening van onze
spreker, David Clemens en
zijn vrouw, Janice. Zij
ontvangen geen salaris en
leven uit Gods hand.
ALGEMENE
KAMPAFSPRAKEN
Op het gehele terrein en
in al de gebouwen mag
niet gerookt worden.
Daarnaast wordt er op
De Herikon geen alcohol
gebruikt.
We willen je graag een
midweek geven weg van
de dagelijkse
beslommeringen. We
vragen je daarom of je
tijdens de midweek het
gebruik van elektronica
wilt beperken.

Dit informatieblad
kun je ook terugvinden op
www.deherikon.nl.

