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Kinder Bijbel Club

Hou je ervan om met andere kinderen leuke dingen te doen? En wil je meer weten 
over God, Jezus en de Bijbel? Je bent welkom bij de zondagsschool! Elke zondag 
tijdens de bijeenkomst in ‘Goede Rede’ (Kerkgracht 60), vanaf 14.30 uur*. 

* Elke 2e zondag van de maand is er gezinsdienst; na een gezellige lunch hebben 
   kinderen en volwassenen samen een bijEenkomst over een thema uit de Bijbel. 

Voor alle kinderen vanaf 8 jaar die (nog) meer willen leren over het 
christelijke geloof is er twee keer per maand Kids Klas. 
Zie voor meer informatie www.havenkids.nl!

Hou je van leuke spelletjes, liedjes, verhalen uit de Bijbel en creatieve 
& sportieve activiteiten? Dan is dit echt wat voor jou. Kom ook elke 
2e zaterdag van de maand om 12.15 uur naar basisschool ‘De Ark’ 
(Middenhof 210)!

Chillpoint
Houd jij van chillen en ben je tussen de 10 en 15 jaar? Kom dan op woensdag-
middag van 14:30-16.30 uur naar Buurtlokaal de Werf. We hebben dan een gaaf 
programma vol sport & spel. Kom gezellig een keer langs!

Active
Houd jij van chillen en ben je tussen de 10 en 15 jaar? Kom dan op donderdag-
middag van 15:00-16:30 uur naar Buurthuis Meenten/Grienden. We hebben dan 
een gaaf programma vol sport & spel. Kom gezellig een keer langs!

 
Jife sportcommunity

Houd jij van sporten? Doe dan mee met onze sportcommunity in de Wierden! (op 
het veld tegenover het surfstrandje) We sporten samen, hebben open gesprekken 
en vertrouwen elkaar. Elke twee weken sporten we op vrijdag van 19.00- 20.30 
uur.  
       

Lunch scholieren
Ben jij leerling van de Meergronden? En hou jij van een lekker hapje eten? Kom 
dan op woensdagmiddag van 12:00-12:45 uur gezellig gratis met je vrienden bij 
ons lunchen in ons jongerencentrum. 

 
Huiswerkbegeleiding

Zit jij op de middelbare school en kun jij wel wat hulp gebruiken bij je huiswerk? 
Vraag dan informatie op over onze huiswerkbegeleiding op de dinsdagmiddag tus-
sen 15.30 – 17.30 uur in ons jongerencentrum. 

Kookcommunity
De kookcommunity is voor meiden die ouder zijn dan 13 jaar. We koken iedere 
keer een ander wereldgerecht. We leren koken, met weinig budget boodschappen 
te doen, eten gezellig samen en hebben heel veel fun! Kom eens langs op dinsdag-
avond van 17:30 tot 20:00 uur in ons jongerencentrum. 

Shine!
Bij Shine zijn alle meiden van 15 jaar en ouder welkom om op zoek te gaan naar 
hun Inner Beauty. We zijn bezig met creativiteit, schoonheid en wie jij van binnen 
bent, en denken na over Wie God voor jou wil zijn. Wij willen jou graag verder 
helpen zodat je (nog meer) gaat stralen! Kom gezellig langs op donderdagavond 
van 19:00 tot 20:30 uur in het jongerencentrum.

 
Reach 4 life

Reach 4 Life is een groep voor meiden van 11 jaar en ouder. We doen toffe work-
shops, eten samen en ontdekken wat God in de Bijbel zegt over jou. Kom gezellig 
eens langs en neem gerust vriendinnen mee! Elke twee weken op dinsdagavond in 
ons jongerencentrum van 18.00 tot 20.00 uur.

 
X- treme

Hoe stoer ben jij? Op de jongensclub gaan we samen de uitdaging aan om de 
Bijbel in te duiken en te ontdekken wie God is. Ook gaan we voetballen, doen we 
toffe spellen en hebben we het supergezellig samen. Iedere twee weken op dins-
dagavond van 19:00 tot 20:30 uur. Ben jij 12 jaar of ouder? Dan ben je welkom!
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X- cited

Deze groep toffe meiden willen graag verder groeien in het geloof. Samen gaan 
we leren hoe we Jezus kunnen volgen en een discipel van Hem kunnen zijn. Ook 
trekken de meiden op met een coach om persoonlijk te groeien en te groeien in hun 
geloof. Voor meiden van 13 jaar en ouder. 

   
X- tend

Deze groep stoere tieners willen graag verder groeien in het geloof. Samen leren 
we hoe je Jezus kunt volgen en een discipel van Hem kunt zijn. Ook trekken de 
tieners op met een coach om persoonlijk te groeien en te groeien in hun geloof. 
Voor jongens en meiden van 16 jaar en ouder. 

 
Awaken

Samen zingen en muziek maken voor God is onze diepste drijfveer. ‘Awaken’ 
betekent ‘wakker worden’: we hopen dat jongeren in Almere wakker worden en 
Jezus leren kennen. Eens in de twee weken op woensdagavond van 19:00 tot 
21:00 uur oefenen we samen. Ook treden we af en toe op. Kom eens naar ons 
luisteren! Wil je meedoen? We zoeken nog muzikanten tussen de 14 en 16 jaar. 

 

        Al onze activiteiten zijn gratis, behalve onze huiswerkbegeleiding. 

        Deze fl yer is een gezamenlijke uitgave van het kinder- tiener- en    
        jongerenwerk van Hart voor Haven. We hopen u(w kind) en jou op 
        onze activiteiten  te kunnen zegenen met Gods liefde. Welkom!


