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Beste allemaal, 

Ook dit jaar hopen we met elkaar weer een aantal fantastische clubavonden te gaan hebben! De avonden 

zullen in het teken staan van Gods woord en wat Hij tot ons, maar zeker ook tot jou, te zeggen heeft. Ook zijn 

er avonden waarop we met elkaar zullen sporten, spellen zullen doen, enzovoorts. 

Zoals het er nu uit ziet zullen we dit jaar de avonden weer ‘gewoon’ in ’t Stoplicht (en de Achterzaal indien 

nodig) kunnen houden. Voor het eerst in lange tijd zullen we ook met 3 verschillende groepen gaan werken. 

Dit houdt verband met de grootte van de verschillende leeftijdsgroepen. De 12- en 13-jarigen hebben op 

dezelfde data club, maar hebben elk hun eigen programma. De 14- en 15-jarigen hebben met elkaar club. 

We verwachten dit jaar een normaal aantal clubavonden te kunnen organiseren. Dit kan echter niet zonder 

een bijdrage van uw kant. Als uw tiener 2 (of meer) keer op de club is geweest, ontvangt u in de loop van het 

seizoen de contributiebrief met alle nodige instructies. De contributie voor komend seizoen is vastgesteld op 

€ 25,00 per tiener. Wacht u alstublieft met geld overmaken tot u de contributiebrief heeft ontvangen. 

Later dit seizoen zal er ook weer een verkoopactie worden georganiseerd om een aandeel van de kosten van 

het Tienerkamp te dekken. Hierover volgt later meer informatie. 

Dit brengt ons bij het volgende onderwerp van deze brief: Tienerkamp. Natuurlijk de mooiste week van het 

jaar. Het kamphuis is geboekt, en de voorbereidingen zijn alweer gestart. Gedurende het seizoen zal er een 

(mogelijk digitaal) opgaveformulier volgen waar de tieners op kunnen aangeven of ze mee willen. 

 

In de komende weken zal er aan elke tiener een uitnodiging worden uitgereikt met alle clubdata voor de 

eerste helft van het seizoen. 

Voor vragen staan wij natuurlijk graag tot uw en jullie beschikking. 

 

We leven in een roerige tijd. De dagelijkse berichtgeving stemt haast hopeloos. Gelukkig mogen we putten uit 

de dagelijkse berichtgeving vanuit het Woord. Het levende Woord, Jezus Christus, verkondigt ons: 

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven” Mattheüs 11 : 28 

Als leiding en bestuur van de Tienerclub bidden we jullie, ouders/verzorgers én tieners, allemaal toe dat deze 

rust de basis van jullie leven mag zijn. We vertrouwen op de goede en vaderlijke zorg van onze God. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Het Bestuur 
Ties Mons 
 


