Praktische informatie
Thema

We delen het katholieke geloof. Er is een dagopening en een
dagsluiting. Tijdens de week bereiden we samen een viering voor.
Ook in de werkvormen komt het geloof terug, aan de hand van het
jaarthema: ‘Zegt ’t voort!’, over de roeping van Paulus. Hij was
eerst tegenstander van Jezus, maar na een ontmoeting met Hem
bekeerde hij zich. Zijn brieven zijn bewaard gebleven in de Bijbel.

Praktisch

De prijs voor het kamp dekt alle kosten: verblijf, maaltijden, activiteiten.
Enthousiast geworden? Vul het (digitale) inschrijfformulier vóór
20 juni 2018 in. Het enige wat je dan nog zelf moet doen is zorgen
dat je op het kamp komt! Ga je mee op het Tienerkamp of het
Jongerenkamp, neem dan je fiets mee.

Informatie en aanmelden
Bisdom Rotterdam
Afd. Pastorale Dienstverlening
Monique Meeussen
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Schrijf
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!

pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl
www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen
Wilt u de Zomerkampen extra steunen?
RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04
onder vermelding van Fonds ‘Vrienden van de Vuurdoop’

Zomerkampen
22 -- 28
28 juli
juli 2018
2018
22

Bisdom Rotterdam organiseert voor jou het
Kinderkamp, Tienerkamp en Jongerenkamp.
Ga mee en beleef een week vol ontspanning,
sport en spel, lol, inspiratie en geloof!
De deelnemers komen uit het hele bisdom.
De leiding is enthousiast en vaardig.

Thema:

Zegt ’t voort!

Voor jongens en meisjes van 8 - 11 jaar
Amerongen € 120,-

Kinderkamp

Voor jongens en meiden van 15 - 17 jaar
Uden € 140,-

Jongerenkamp

Locatie & programma

Locatie & programma

We verblijven in een groot scoutinggebouw met een speelveld eromheen.
Er is veel afwisseling in activiteiten, zowel binnen als buiten. Er zijn
actieve spellen, we knutselen, spelen toneel en maken muziek.

Het kamp vindt plaats in een scoutinggebouw met groot veld en bos in de
buurt. Er is sport en spel, fietstocht naar de stad en een dagje zwemmen.

Spannende competitie

Er zijn ook rustige momenten, voor ontmoeting en bijvoorbeeld samen
muziek maken of om even niets doen.

Tijdens het kamp hoor je ieder bij een eigen groepje. Er is een spannende
competitie tussen de groepjes. Iedere dag bereidt een groep de
dagsluiting voor met een toneelstukje over het themaverhaal.

Dageraadsviering

Lisette (11) en Sem (10): “Het kamp was echt cool!
Volgend jaar gaan wij in elk geval weer mee.”

Voor jongens en meiden van 12 - 14 jaar
Vinkeveen € 130,-

Aan het einde van de week sluiten we af met een dageraadsviering. Die
viering zetten we zelf in elkaar. Daarin komen alle mooie momenten van
het kamp terug. Zoals de naam al zegt, vieren we dit als de zon opkomt.
Een heel bijzondere sfeer geeft dat!

tienerkamp

Locatie & programma
We verblijven in een scoutinggebouw in de buurt van het bos. We
fietsen, zwemmen en doen aan sport en spel. Er is veel afwisseling in het
programma met ook rustige momenten om met elkaar te relaxen, iets
voor te bereiden of muziek te maken.

Uitstapje
Ieder jaar organiseren wij een bijzonder uitstapje. Zo zorgen we
bijvoorbeeld voor een high tea voor ouderen of doen spelletjes met
mensen met een beperking. Tijdens de activiteiten hebben we veel lol.
Je ontdekt hoe leuk het is iets goeds te doen voor een ander.

Gerda Prins-van Lier, moeder van Daniël (12): “Daniël heeft in de
auto naar huis volop verteld en heeft een enorm leuke week gehad.
Iedereen heel erg bedankt voor de superleuke kampweek.”

