H E R I K O N I N F O R M AT I E B L A D
VOLWASSEN— EN SENIORENWEEK / ZOMER 2015

WELKOM!
We zien uit naar uw komst
komende zomer op De Herikon.
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.
We hopen dat dit Bijbelvers
een realiteit mag zijn voor u
deze week en dat u heel
concreet mag zien dat God
betrokken wil zijn bij uw leven (ook nu nog).
Lees dit informatieblad goed
door. Dit is onze laatste
berichtgeving over uw
zomerweek. Wellicht heeft u
nog vragen of speciale
verzoeken. We zullen binnen
onze mogelijkheden alles doen
om daaraan te voldoen. U kunt
ons altijd bellen of mailen.
We bidden u alvast een goede
reis toe en zien uit naar uw
komst. Tot de zomer!

BELANGRIJK OM TE WETEN
BEGIN EN EINDE VAN DE WEEK
De senioren– en volwassenweek
begint maandagmiddag om
15.00 uur, en is zaterdagmorgen om 11.00 uur afgelopen.
SPREKER
De spreker voor de seniorenweek is Tom Vroon. Tom is een
fijne spreker die ook al jaren
lang voorzitter van het bestuur
van De Herikon is. Naast zijn
werk is hij ook oudste in zijn
gemeente en spreekt hij regelmatig in verschillende gemeenten. In de week voor de 40+ers
hopen we opnieuw David Clemens uit Amerika te begroeten.
Hij is zeer bekwaam in het uitdiepen van een thema of Bijbelgedeelte. We zien dan ook uit
naar de rijke lessen die Hij uit
Gods Woord hoop door te geven.
TREIN
Als u van het treinstation in
Putten afgehaald moet worden
horen we het graag een paar
dagen van tevoren.
BEDDENGOED
Het is de bedoeling dat u eigen
beddengoed meeneemt, inclusief onderlaken, handdoeken en

een eigen kussen. Wanneer u dit
niet mee kunt nemen kunt u dit
van De Herikon huren. Laat het
ons dan alstublieft tijdig weten.
HUISREGELS
Tijdens al onze kampactiviteiten
mag er op het gehele terrein en
in al de gebouwen niet gerookt
worden en geen alcohol worden
gebruikt.
BIJZONDERHEDEN
Als u een dieet volgt of beperkt
bent in wat u mag eten vragen
we u ons hiervan van te voren
op de hoogte te stellen zodat
we er zoveel mogelijk rekening
mee kunnen houden. Als u andere bijzonderheden heeft die
van belang zijn voor uw verblijf
hier horen we dat ook graag.
BEHEER GEGEVENS
Als u zich niet telefonisch, maar
via ons nieuwe aanmeld systeem
heeft opgegeven wijzen wij u
erop dat u via de login bepaalde
gegevens kunt wijzigen en toevoegen, zoals adres, betalingsgegevens en dieet. Het is voor
ons een hulp als u zo de gegevens actueel en compleet
houdt. Annuleren kan alleen telefonisch of via de mail.

