
Clubs voor groep
Hoi,
Wist jij dat er in veel kerken ook kinder- en tienerclubs zijn? 

Plekken waar JIJ welkom bent, met of zonder je vrienden? Een 

tijd om te lachen, te kletsen en te spelen. Even wat anders dan 

school, sporten of thuis zitten. Het is dé plek om (meer) over de 

Bijbel te weten te komen, je vragen over het christelijk geloof te 

stellen en te ontdekken wie de Here God is. Kom maar op, je bent 

welkom!
                                

        Tot ziens!
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De gegevens van zoveel mo-
gelijk clubs binnen alle kerken 
in gemeente Oldebroek zijn 
opgevraagd. De aangeleverde 
gegevens zijn geplaatst.

Hervormde Gemeente Wezep - Hattemerbroek
Vredeskerk - Jongensclub 
Vredeskerk - Meisjesclub 
De Hoeksteen Hattemerbroek – Meisjes- & Jongensclub 
Maandag van 19.00 uur tot 20.30 uur
Op deze avond komen wij gezellig bij elkaar en beginnen met praten hoe gaat het met ieder-
een, daarna zingen we enkele liedjes. We v ragen in een gebed een zegen over de avond, en 
lezen daarna een verhaal u it de Bijbel, of we doen een Bijbelquiz. Natuurlijk mogen de kin-
deren ook zelf  aangeven wat zij het liefste zouden willen. Na het drinken  gaan we iets leuks 
doen, dat kan f iguurzagen met de jongens zijn, of kaarten maken met de meiden,  maar het 
kan ook nachtwacht of twister zijn. Ook nu geven de  kinderen zelf aan wat ze leuk vinden en 
graag willen doen. Dus we doen heel veel leuke activiteiten. Kom gerust kijken! 
Contactpersoon: Nellie de Graaf, 038-3769659, ndegraaf-vierhuis@hetnet.nl
Website: www.hervormdwezephattemerbroek.nl

Dorpskerk - Meisjesclub 
Maandag 
van 19.00 uur tot 20.30 uur
Het eerste deel van de avond zijn we bezig 
rondom de bijbel. Daarna doen we een gezellig 
spel of we maken iets leuks.
Locatie: Gebouw de Schakel, 
Oranjeboomlaan 27, Wezep
Contactpersoon: 
Lyda van Renselaar, 038-3765312
Website: www.hervormdwezephattemerbroek.nl

Dorpskerk - Jongensclub 
Donderdag 
van 19.00 uur tot 20.30 uur
Het eerste deel van de avond zijn we bezig 
rondom de bijbel. Daarna spelen we een 
gezellig spel! 
Locatie: Gebouw de Schakel, 
Oranjeboomlaan 27, Wezep
Contactpersoon: 
Lyda van Renselaar, 038-3765312
Website: www.hervormdwezephattemerbroek.nl



Hervormde Gemeente Oldebroek - ‘t Loo
Wat:  Tabitha - Meisjeslcub 
Wanneer: Vrijdag van 18.30 tot 19.45 uur
Locatie:  ‘t Open Huis (Oldebroek)

Wat:  Simson - Jongensclub
Wanneer: Donderdag van 18.45 tot 20.00 uur
Locatie:  ‘t Open Huis (Oldebroek)

Wat:  Imara -  Jongens- & meisjesclub
Wanneer: Maandag van 18.45 tot 20.00 uur
Locatie:  Maranatha kerk (‘t Loo) 

Weet je waarom onze clubs zo leuk zijn? Het is er gezellig, je 
v rienden zijn er (of neem ze mee!), er is een afwisselend programma 
(creatief bezig zijn of spel o.i.d.), we lu isteren naar een Bijbelverhaal 
en we zingen samen.
Contactpersoon: clubcoordinator Janneke Groothuis, 0525-655238
Website: www.hervormdoldebroek.nl



Hervormde Gemeente Oosterwolde

Wat:  Mirjam – Meisjesclub

Wanneer:  Woensdag van 19.00 tot 20.30 uur

Wat:   Daniël – Jongensclub

Wanneer:  Maandag van 19.30 tot 21.00 uur

Alle kinderen zijn welkom op de club, of je nou ergens anders naar de 

kerk gaat of misschien niet, voor iedereen staat de deur open! 

Op de club staat het Woord van God centraal. De avond wordt geopend 

met het zingen van liederen en gebed. Daarna praten we met elkaar 

door over het thema van die avond vanuit de Bijbel. Wanneer in de 

pauze iedereen wat gedronken heeft en wat lekkers heeft gehad, is het 

tijd voor het ontspannende gedeelte. We maken allerlei creatieve dingen 

op de club en/of doen spelen. Elk seizoen word geopend met ‘Opening 

Winterwerk’. Na de kerstvakantie gaan we met alle kinderen zwemmen. 

Aan het einde van het seizoen gaan we met alle kinderen van de club 

drie dagen op kamp. Ook zamelen we door middel van de K erstbroden-

actie en worstenverkoop geld in voor onze adoptiekinderen. 

Ben je 10 jaar of ouder en vind je het leuk om een keer te komen kijken. 

We zien jou/jullie graag, tot gauw!

Locatie: In het ‘Leerhuus’ achter de Hervormde kerk 

in Oosterwolde aan de Grote Woldweg

Contactpersoon: Jaap Schoonhoven, 0525-621544

Website: www.hervormdegemeenteoosterwolde.nl


