
ma 14 augustus

SING-IN
o.l.v. Marcel en Lydia
20.00 - 21.30 uur
www.marcelenlydia.nl

di 15 augustus

FIETSTOCHT
na afl oop ‘kampvuur’
en  verhalenverteller
vertrek 19.00 - 19.30 uur
kinderen onder begeleiding

wo 16 augustus

VOSSENJACHT
in de binnenstad
14.00 - 15.30 uur

wo 16 augustus

CABARET
met Eer en Nan
20.00 - 21.30 uur
eerennan.wordpress.com

vr 18 augustus

JONGERENAVOND
met DJ Roberto Rosso, 
The Buzz, stormbaan
en pannakooi!
12+          19.00 - 20.30 uur
16 - 25 jr.  21.00 - 22.30 uur
www.youthunited.nl

wo 16 augustus

ONTBĲ T
in de tent
voor alle leeftĳ den
8.30 - 10.30 uur

wo 16 augustus

RONDLEIDING
met gids in de Grote Kerk
10.00 uur

di 15 augustus

HIGH TEA
koffi e, thee, ontmoeting
en lekkere hapjes
14.00 - 15.30 uur

di 15 augustus

BĲ BELSTUDIE
door ds. Waterval
16.00 - 17.30 uur

zo 20 augustus

AFSLUITING
voor alle leeftĳ den
in de Grote Kerk
14.00 - 15.00 uur

professioneel
gebakken

vr 18 augustus

KINDERTHEATER
Matthĳ s Vlaardingerbroek
buikspreker en goochelaar
‘De Verborgen Schat’
10.00 - 11.00 uur
www.kinderoptreden.nl

do 17 augustus

PANNENKOEKEN
eten in de tent, 
Everto-ĳ sje toe!
- 17.00 tot 18.00 uur
- 18.00 tot 19.00 uur
volwassenen 5 euro
kinderen 3,50 euro
opgave via de website
of mobiel Annemieke
(06-42935275) 

di 15 + do 17 augustus

KBK       KinderBĳ belKlub
met Dop en Kurk
10.00 - 12.00 uur (4 t/m 12 jr.)

speciaal programma bovenbouw 
KOM
naar de
TENT

www.tentweekharderwijk.nl

ma 14 t/m vr 18 augustus 2017
op het Kerkplein in Harderwĳ k

De organisatie van de Tentweek is in handen van de Hervormde Gemeente,
de Christelĳ k Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrĳ gemaakt.
Meer informatie: info@tentweekharderwĳ k.nl Locatie tent: Kerkplein Grote Kerk.

Activiteit met een bĳ belse boodschap

Tentweek Harderwĳ k

evangelisatie en 
recreatie in het centrum

DICHTerBĲ 



www.tentweekharderwijk.nl

ma 14 t/m vr 18 
augustus  2017

Tentweek
Harderwĳ k DICHTerBĲ 


