
 
In deze flyer vind je meer informatie over het

kinderwerk en jeugdwerk van dit seizoen. 
 

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

www.hervormdotterlo.nl/jeugdwerk
 

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 week 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 1 oktober openen we het
winterwerk 2022-2023. 

We nodigen jullie van harte uit op
zaterdagmiddag van 14:00-17:30 uur. We

verzamelen bij de kerk.
 

Het clubkamp is dit jaar van woensdag 26
oktober tot en met vrijdag 28 oktober. Zet hem

alvast in je agenda. Meer informatie volgt! 

Startweekend & clubkamp

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



 

Dit jaar is het thema bij Follow me Next 
'Discipelschap' 

We gaan aan de slag met thema's zoals; Gods
leiding in je leven - Waarom Jezus? - De

gemeente - Je naaste dienen en nog veel meer.
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 20:15 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; Geloven doe je samen - Hij
begrijpt wat wij meemaken - De kracht die alles

verandert - Wie ben ik?
 We zien je graag op

dinsdagavond om 19:00 bij Follow Me!

Catechisatie 
Follow Me

Nieuw dit jaar: Jongerenavond! We blazen het
'oude' OJW nieuw leven in en nodigen ALLE

jongeren vanaf klas 2 uit. Iedere 3de zaterdag
van de maand ben je welkom om met een hapje
en een drankje een gezellige avond te hebben

met andere jongeren. Deze avond kun je invullen
met een spelletje, een potje poolen of gewoon

gezellig kletsen. Ook wordt er een aantal keer per
jaar een activiteit elders georganiseerd. De eerste
avond is op 15 oktober. We starten om 20:00 uur

in het verenigingsgebouw.

Jongerenavond!

Vanaf donderdag 6 oktober elke 14 dagen  
 samen met andere jongeren (leeftijd 16+) een
thema aan de hand van de Bijbel bespreken en
gezellig kletsen natuurlijk, tof als jij ook komt!

Nicodemus


