
Tienergroepen

Zit je in groep 8? Zin om 
na de zomervakantie weer 
iets leuks te doen? Lees 

verder. Deze tienergroepen 
zien je dan graag! Tot dan!



Vredeskerk & Hoeksteen - TienerwerkEen heel nieuw tienerprogramma is in de maak. Check na de vakantie onze website of neem contact op met Janine! 
Dit wil je niet missen!

Contactpersoon: Janine van Ommen, 038-3769028, janinevanommen@hotmail.comWebsite: www.hervormdwezephattemerbroek.nl

Dorpskerk – Tienerclub Het Roer

Vrijdag van 19.30
 uur tot 21.15 uu

r

Het eerste deel v
an de avond zijn 

we bezig rondom 

de Bijbel. Daarna
 is er een ontspa

nnend gedeelte, 

bijvoorbeeld in d
e vorm van een sp

el. 

Locatie: Gebouw d
e Schakel, Oranje

boomlaan 27, Weze
p

Contactpersoon: L
yda van Renselaar

, 038-3765312

Website: www.herv
ormdwezephattemer

broek.nl

Hervormde Gemeente Wezep - Hattemerbroek

Hervormde Gemeente Pauluskerk 
Wezep - Rock Solid
1 x per 2 weken op vrijdagavond 
vanaf 19.33 uur
De tienerclub die alle records 
breekt!

Locatie: Jeugdhonk van de 
Pauluskerk, Wezep
Contactpersoon: Sonja Wessels, 
038-3764059



Hervormde Gemeente Oldebroek

OTW ‘t Loo ‘.Com’
Vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur
De allergaafste tienergroep uit de 
regio! We verdiepen ons in de 
Bijbel, maar er is natuurlijk ook 
ruimte voor ontspanning. Wat dacht 
je van een gala, een avondje in de 
sneeuw of het bananenspel? Welkom!

Locatie: ‘De Duif’ in de Maranath-
akerk, ‘t Loo
Contactpersoon: Jack Morren, 0525-
632195
Website: www.otwloo.tk

OTW Oldebroek 
Vrijdag van 20.00 tot 21.45 uur
Op vrijdagavond, na wéér een hele week 
school, ben je wel toe aan (ont)spanning! 
Als je 12 of 13 jaar bent, betekent dit dat 
je op vrijdagavond naar het Open Tienerwerk 
kunt gaan. Waarom? Omdat we iedere week een 
ander boeiend programma hebben! De ene keer 
iets met sport (schaatsen, schieten, zwem-
men), een andere keer een serieuzer onder-
werp (bij-voorbeeld een thema avond). Soms 
iets met onze eigen groep (zeskamp, bingo, 
mystery guest) maar ook wel eens een avond 
met andere groepen (volleybal, sluiptocht, 
vossenjacht). 
Dus ben je toe aan een verzetje kom dan op vrijdagavond naar Het Open Huis. De in-
deling van de avond ziet er gewoonlijk als volgt uit: Rond 20.00u beginnen we met 
een stukje bezinning, wat op allerlei manieren kan worden ingevuld. Daarna houden 
we het ontspannen gedeelte. Halverwege het programma hebben we een korte pauze, 
zodat je iets kunt eten en/of drinken. We sluiten de avond meestal af rond 21.45u.
Tot ziens op vrijdagavond!
Locatie: Open Huis, Oldebroek 
Contactpersoon: Gerjan Morren, gmorren@gmail.com



Reflector - Tienerclub
Zaterdag van 19.30 tot 21.30 uur
Reflector is een tienerclub waar je samen met 
je leeftijdsgenoten bij elkaar komt. Check de 
website om te zien welke leuke activiteiten er 
op het programma staan.

Locatie: In het ‘Leerhuus’ achter de Hervormde 
kerk in Oosterwolde aan de Grote Woldweg
Contactpersoon: Aalt Mulder, 0525-621972, 
tienerclubreflector@hotmail.com
Website: www.hervormdegemeenteoosterwolde.nl

Luctor et Emergo
Tienergroep Luctor
Zaterdag van 19.30 tot 21.30 uurWij doen samen een heleboel leuke dingen! Slotentocht, gala, sinterklaasavond, tienerkamp, sluiptocht enz. Daar-
naast nemen we regelmatig de tijd om samen te zingen en te luisteren naar een Bijbelstudie. Op de website en via de mail houden we iedereen op de hoogte van de activiteiten. Ben je tussen de 12 en 16 jaar, dan ben je van harte welkom om eens te komen kijken!

Locatie: Tienerzolder, helemaal bovenin de kerk Contactpersoon: Rutger Hoekert, 0525-632538, tienergroepluctor@live.nlWebsite: www.luctoretemergo.com

Hervormde Gemeente 

        Oosterwolde


