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NIEUWSBRIEF

september 2021

Zojuist heeft uw kind een uitnodiging ontvangen voor de tienerclub. Graag willen we u informeren over
het reilen en zeilen op de club.
De tienerclub is een onderdeel van de Hervormde Gemeente in Groot-Ammers. Op onze tieneravonden
willen we met elkaar bespreken wat God in ons leven wil betekenen en wie Hij voor ons wil zijn. Hiervoor
gebruiken we de Bijbel als richtlijn. We willen de tieners een vertrouwde omgeving geven om met elkaar
hierover door te praten. De avonden zullen afwisselend zijn door de ene avond een workshop/Bijbelstudie
te organiseren en een andere avond een activiteit rondom 't Stoplicht te doen.
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De clubavonden vinden tweewekelijks plaats op vrijdagavond in ’t Stoplicht. De ene week is er club voor de
jongste jaargroep (tieners uit groep 8, basisschool) en de andere week voor de oudste jaargroep (tieners
uit de 1ste-3de klas, middelbare school). De tijden voor de groepen zijn: Jongste: van 19.15 -21.00 uur,
Oudste van 19.30 -21.30 uur.
Naast de reguliere clubavonden ondernemen we diverse andere activiteiten. Regelmatig terugkerende
activiteiten zijn schaatsen, zwemmen of sporten. Deze activiteiten vinden meestal niet plaats op een
clubavond en ook de tijden van deze activiteiten kunnen verschillen van gewone clubavonden. Meestal is
het zo dat we eerder vertrekken en later terugkomen bij ’t Stoplicht.
Het hoogtepunt van het clubseizoen beleven we in de zomer. De traditie is dat we de eerste week van de
zomervakantie met elkaar op kamp gaan. Het kamp is van maandagochtend tot vrijdagochtend. De locatie
en activiteiten verschillen per jaar. De ervaring leert dat menig tiener jaren later nog met veel plezier terug
denkt aan deze kampweken.
Om al deze activiteiten te bekostigen doen we jaarlijks via contributie een beroep op de ouder/verzorger.
Deze contributie is €20,-. U ontvangt halverwege het seizoen, wanneer uw kind twee of meer keer is
geweest, een verzoek tot betaling van contributie. Wij verzoeken u te wachten met overmaken van dit
bedrag tot u deze brief heeft ontvangen en dit niet eerder te doen.
Een andere belangrijke inkomstenbron komt van het oud papier ophalen en acties. Ook dit jaar wordt er
weer een verkoopactie gehouden waarbij de medewerking van de tieners wordt gevraagd. Daarnaast
vragen we voor een bijzondere activiteit, zoals schaatsen, een kleine bijdrage van de tieners. De helft van
de kosten van een activiteit worden betaald door de tieners en de andere helft door de club.
Van u als ouder/verzorger vragen we of u de avonden mee wilt nemen in uw gebed.
Wanneer er na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen en/of opmerkingen zijn, kunt u contact
opnemen met een van de leiding. Op de uitnodiging van uw kind staat wie het eerste aanspreekpunt is
voor uw kind.
Op https://www.hervormdgrootammers.nl/verenigingen/jeugd/tienerclub/ vindt u de laatste informatie.
Met vriendelijke groet,
Alle leiding van de Tienerclub

