
‘SchatRijk’ 
 
Beste ……, 
 
Misschien heb je deze brief rechtstreeks ontvangen, omdat je al vaker als medewerker hebt 
geholpen met de TEA.  
Het kan ook zijn dat je voor het eerst iets over de TEA hoort of leest, omdat je via de site bij 
deze brief bent terecht gekomen.  
In beide gevallen: Welkom!! 
 
We hopen dat je even de tijd neemt om onderstaande brief door te lezen. Deze brief bevat 
veel belangrijke informatie over de TEA. 
 
TEA staat voor Tiener Evangelisatie Activiteiten. Het doel van de TEA is om jongeren, zowel 
kerkelijk en onkerkelijk, te bereiken met het Evangelie. Hiervoor gebruiken we diverse leuke 
activiteiten om TEA zo laagdrempelig mogelijk te maken.  
 
Dit jaar zal de zomer-TEA gehouden worden van D.V. woensdag 21 augustus t/m zondag 25 
augustus. Op maandag 19 augustus zal de medewerkers avond voor alle TEA-medewerkers 
gehouden worden. Op dit moment zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor de 
TEA. We proberen een pakkend en leuk programma voor onze tieners in elkaar te zetten. 
Leuk; omdat het allerlei uitdagende activiteiten zal bevatten. Pakkend; omdat we op 
verschillende manieren het Evangelie door mogen geven.   
 
Het thema van deze TEA zal zijn: ‘SchatRijk’ 
 
Tijdens deze TEA zullen we veel zingen, bidden en zal er een sketch opgevoerd worden.  
Uiteraard staat de TEA ook bol van de activiteiten. Zo willen we op woensdagavond een spel 
in Genemuiden spelen. Op donderdagavond staat de traditionele zeskamp gepland op het 
terrein van de ijsbaan.  
Op vrijdagmiddag vertrekken we naar de camping waar we een nachtje zullen “slapen”. 
Tijdens ons verblijf op de camping staan er ook allerlei leuke activiteiten op de agenda.  
 
Zondagmiddag hopen we samen met de VBK tijdens een kerkdienst gezamenlijk de week af 
te sluiten. Na de dienst staat er een kopje koffie / thee of fris voor ons klaar in de Garfkamer.  
 
We hopen dat bovenstaande jou aanspreekt en jij je daarom aan wilt melden als 
medewerker van de zomer-TEA. Want wat is een TEA zonder medewerkers?  
 
Via de site van het Hervormd Jeugdwerk kun je je aanmelden als medewerker. Ga naar: 
www.hervormdjeugdwerk.com en vervolgens naar aanmelden medewerker TEA 
 
 
 
 
 

http://www.hervormdjeugdwerk.com/


Nog even alles op een rijtje: 
Maandag 19 augustus: medewerkers avond 
Woensdag 21 augustus: opening in het Hervormd Centrum en daarna een spel in 
Genemuiden 
Donderdag 22 augustus: opening in het Hervormd Centrum en daarna zeskamp op ijsbaan 
Vrijdag 23 augustus: opening in het Hervormd Centrum en daarna vertrek naar de camping   
Zaterdag 24 augustus: verblijf op camping en terugkomst in Genemuiden 
Zondag 25 augustus: afsluiting in de Grote Kerk  
 
 
Tot slot willen wij jullie vragen of jullie willen bidden of God deze TEA wil zegenen en wil 
gebruiken tot opbouw van Zijn koninkrijk!  
 
Heb je vragen of opmerkingen, bel of mail gerust.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de TEA-stuurgroep,  
 
Maarten Opschoor 
Tel. 06-51052263 
maarten@hamat.com 

   
  


