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Ook dit jaar organiseert het Hervormd Jeugdwerk weer club voor jou! 
 
Wat doen we:  
Samen zingen, bidden, luisteren naar een verhaal uit de 

Bijbel, maken leuke dingen of doen een mooi spel of quiz. 
 

Je bent welkom in het Hervormd Centrum! 
 

Ook dit jaar is opgave verplicht. 

Dit kan je heel makkelijk doen op de site: 

www.hervormdgenemuiden.com 

Wij hopen dat jullie allemaal enthousiast geworden zijn. 

Neem al je vrienden en vriendinnen mee. Geef je snel op, 

dan maken we er samen een mooi seizoen van! 

 
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 

 

Zit je in groep 5 of 6?  
Dan ben je welkom op maandag, dinsdag of 
woensdagavond van 18.45 tot 20.00 uur. 
De startavond is voor iedereen hetzelfde op 
dinsdagavond 27 September van 18.45 tot 20.00 uur. 
 
Zit je in groep 7 of 8?  
Dan ben je welkom op maandag, dinsdag of 
woensdagavond van 18.45 tot 20.00 uur.  
De startavond is voor iedereen hetzelfde op  
woensdagavond 28 September van 18.45 tot 20.00 uur. 
Verder organiseren wij voor iedereen uit groep 7-8  
de nacht van de club! Dit doen wij van  
vrijdag 30 september op zaterdag 1 oktober. Een leuke 
avond waarna we in het Hervormd Centrum blijven slapen. 
Meer informatie hierover en opgave vind je op: 
www.hervormdgenemuiden.com
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