
  

Ook dit jaar organiseert het Hervormd Jeugdwerk weer club voor jou!! 
 

Wat doen we:  
Samen zingen, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Ook zullen we weer mooie dingen maken 

of spelen we een spannend spel of quiz. 
 

Kom Jij Ook? 
Je bent welkom in het Hervormd Centrum. 
Zit je in groep 5 of 6?  
Dan ben je welkom op maandag, dinsdag, woensdag of donderdagavond van 18.45 tot 20.00 uur. 
De startavond is voor iedereen hetzelfde op dinsdagavond 29 september van 18.45 tot 20.00 uur. 
 
Zit je in groep 7 of 8?  
Dan ben je welkom op maandag, dinsdag, woensdag of donderdagavond van 18.45 tot 20.00 uur.  
De startavond is voor iedereen hetzelfde op woensdagavond 30 september van 18.45 tot 20.00 uur. 
 
LET OP: Dit jaar is het wel verplicht om je op te geven. 
Op de site www.hervormdgenemuiden.com staan formulieren waar je je op kunt geven! 
De kosten voor de club zijn €10,00 t/m de kerstvakantie 

en voor de tweede helft van het seizoen(januari - maart) ook € 10,00. 

Het geld mag je op de tweede avond meenemen.  

 
Uiteraard houden wij in het jeugdwerk zoveel mogelijk rekening met de RIVM richtlijnen die gelden rondom 

het coronavirus. 
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