DATA & PRIJZEN
MOEDER & KIND WEEKEND
25-28 april
moeders: € 75 / 13+: €60
6-12 jaar: € 50 / 1-5 jaar: € 40

zomerweken 2014

MOEDER & KIND MIDWEEK
28 april-2 mei
moeders: € 100 / 13+: € 90
6-12 jaar: € 75 / 1-5 jaar: € 60
SENIOREN MIDWEEK (60+)
16-20 juni / € 110
SENIORENWEEK (60+)
23-28 juni / € 150
VOLWASSENENWEEK (40+)
30 juni - 5 juli / € 150
BIJBELSTUDIE MIDWEEK (20+)
7-11 juli / € 110
GEZINSWEEKEND
11-14 juli
volwassenen: € 75 / 13+: € 60
6-12 jaar: € 50 / 1-5 jaar: € 40
TIENERKAMP 16+
21-26 juli / € 150
TIENERKAMP 13-15 JAAR*
28 juli-2 augustus / € 150
KINDERKAMP 11-13 JAAR
4-9 augustus / € 140
KINDERKAMP 7-10 JAAR
11-16 augustus / € 140
KINDERKAMP 8-11 JAAR
18-23 augustus / € 140
* vanaf de brugklas
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MOEDER & KIND WEEKEND EN MIDWEEK

De Herikon biedt activiteiten voor elke leeftijd. Ook de
komende zomer is jong en oud weer uitgenodigd om deel te
nemen aan één van onze kampen.
Onze kampen hebben als doel evangelisatie en geloofsopbouw
en voorzien in een leuke en leerzame invulling van de
vakantieperiode. We mogen dit fantastische werk al sinds 1953
doen!
We bieden deelnemers een veilige omgeving, toegewijde staf
en een gevarieerd programma. De dagindeling bestaat uit
inhoudelijke en praktische Bijbellessen, activiteiten op maat,
ontmoeting en meer dan voldoende plezier. We houden hierbij
goed rekening met de verschillende doelgroepen.
Wacht niet te lang met het opsturen van het juiste inschrijfformulier om zeker te zijn van een plaats. Na ontvangst van de
aanmelding versturen wij een bevestiging. Meer weten? Neem
gerust contact met ons op.
Wat ons betreft: graag tot ziens op De Herikon, de plek waar
Gods Woord en Gods liefde centraal staan!
Namens de gehele staf,

Voor moeders met hun kinderen. Prikkelende studies voor moeders,
crèche en Bijbelclub voor de kinderen en momenten van ontspanning
bieden een informatief en afwisselend programma.

VOLWASSENEN (MID)WEKEN (40+, 60+)
Een ideaal samengaan van ontspanning, ontmoeting en Bijbelstudie.
Het programma biedt voldoende 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.

BIJBELSTUDIEMIDWEEK (vanaf ± 20 jaar)
Voor enthousiaste en leergierige jongeren die zoeken naar geestelijke
vorming en diepgang. Het dagprogramma omvat Bijbelstudie, vrije
tijd, activiteit en ontspanning. Het geeft jongvolwassenen de kans
actief bezig te zijn met hun relatie met God.

GEZINSWEEKEND
Een mooie gelegenheid om er als gezin tussenuit te zijn. Terwijl de
vaders en moeders relevante Bijbelstudies volgen over het gezin
hebben de kinderen hun eigen leerzaam en afwisselend programma.

TIENERKAMP (16+, 13-15 jaar)
Een levendige en afwisselende kampweek voor tieners. Met
verrassende activiteiten, Bijbelstudies die je aan het denken zetten,
leuke groepsleiding, goede gesprekken en heel veel leeftijdsgenoten.
Kortom, een superweek en een onvergetelijke ervaring.

Mark Brussel
directeur De Herikon

EEN LEERZAME
& ONTSPANNENDE
PLEK VOOR ALLE
LEEFTIJDEN

KINDERKAMP (11-13 jaar, 8-11 jaar, 7-10 jaar)
Een spetterende week vol met gezellige activiteiten en diverse
leermomenten rond de Bijbel. Kinderen beleven samen met
toegewijde en vaardige “ooms” en “tantes” een heerlijke week en
krijgen de gelegenheid oude maatjes te ontmoeten en nieuwe
vrienden te maken.

