
 

Dit jaar is het thema bij Follow me Next  
'Brandende kwesties'

We gaan aan de slag met thema's zoals; 
Bestaat God? Bubbelbad-religie, Samenwonen of

niet? Geloof en wetenschap. 
Ben je 16 jaar of ouder? Ga dan komend jaar met
ons op zoek naar deze en andere mooie thema's

rondom het geloof. We zien je graag op
dinsdagavond om 20:00 bij Follow Me Next!

Catechisatie 
Follow Me Next

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Kom dan
naar Follow Me. Dit jaar gaan we aan de slag

met thema's zoals; God is schepper, jij en
relaties, gaven van de Heilige Geest, de

nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
 We zien je graag op

dinsdagavond om 19:00 bij Follow Me!

Catechisatie 
Follow Me

Aanmelden en meer
informatie:

Mail naar: jeugdwerk@hervormdotterlo.nl
om je aan te melden en kijk voor meer

informatie op:
www.hervormdotterlo.nl/jeugdwerk

 

We zien uit naar je komst!

Zit jij in groep 1 t/m 8 van de basisschool?
Dan ben je iedere zondag van 11.00

tot 12.00 uur van harte welkom op de
zondagsschool! We lezen uit de Bijbel,

luisteren naar een verhaal over de Heere
Jezus en zingen psalmen en liedjes.

Kom jij ook?

Zondagsschool



 
In deze flyer vind je meer informatie over

het kinderwerk en jeugdwerk van dit
seizoen. 

 
We willen je vragen om je aan te melden via;

jeugdwerk@hervormdotterlo.nl 
 

Lees snel verder voor meer
informatie!

Jeugdwerk Otterlo

Zit jij in groep 5 t/m 8 van de basisschool of
klas 1 of 2 van de middelbare?

Dan ben jij iedere vrijdagavond van 19.00 tot
20.30 van harte welkom op club! Klas 3 en 4

zijn om de twee weken welkom. We
beginnen met een Bijbel gedeelte. Na de

pauze met iets te drinken en wat lekkers is
er tijd om te knutselen, een spel te doen of

even lekker te kletsen. 
We hopen je daar te zien! 

Club

Op zaterdag 2 oktober openen we het
winterwerk 2021-2022. 

We nodigen jullie van harte uit op
zaterdagmiddag van 14:00-16:30 uur. We

verzamelen bij de kerk. 

Startweekend

Vanaf donderdag 14 oktober elke 14 dagen   
samen met andere jongeren (leeftijd 15+)

een thema aan de hand van de Bijbel
bespreken en gezellig kletsen natuurlijk, tof

als jij ook komt!

Nicodemus


