Praktische informatie
Een week zomerkamp bestaat uit leuke en uitdagende onderdelen:
logeren in een scoutinggebouw, sport en spel en gezamelijke
maaltijden. Beleef het met je vrienden of maak nieuwe.
De aangegeven prijs is inclusief verblijf,
maaltijden en activiteiten. Is de prijs
een probleem, neem dan contact op
met iemand van het pastorale team
van je parochie of stuur een mail:
E. d.buhler@bisdomrotterdam.nl

Schrijf

je
in vóór
7 juli
2019

Zomerkampen
2019

Enthousiast geworden? Meld je aan
door via de link op www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen
het inschrijfformulier in te vullen.

Thema

Het thema van dit jaar is ‘Wie ben je?’ Jezus
stelt aan Zijn leerlingen de vraag: “Wie zeggen
de mensen dat Ik ben?” Aan de hand van een
bijbelverhaal kijken we wat het antwoord van Jezus
hierop is. En we zoeken naar ons eigen antwoord
op de vraag “Wie ben je?” Zo groeien we in ons geloof.

Thema

“Wie ben je?”

Tijdens de week bereiden we met elkaar een eucharistieviering
voor. Elke dag is er een dagopening én dagsluiting.
Wilt u de Zomerkampen extra steunen?
RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04
onder vermelding van Fonds ‘Vrienden van de Vuurdoop’

www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen

Eindhoven
21 - 27 juli 2019

Kinderkamp

Den Bosch
21 - 27 juli 2019

Jongerenkamp

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

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

In het kinderkamp trek je de hele week met je deelgroep en je eigen
deelgroepleider op. Je eet niet alleen met de groep aan één tafel, maar
je doet ook alle sport- en spelonderdelen in groepsverband. Je gaat met
je groep de competitie aan met de andere groepen in allerlei te gekke
spellen. Je bereidt samen een toneelstukje van het dagthema voor, zingt
en viert met elkaar.

We gaan naar een stad, naar het zwembad en hebben een speurtocht.
En dit alles op de fiets. Daarnaast gaan we zelf een handen-uit-demouwenactiviteit organiseren en deze uitvoeren. Elke dag is er een
dagopening en -sluiting met de lezing van die dag. Onder leiding van een
supergezellig leidingteam en met allemaal leeftijdgenoten wil jij deze week
toch niet missen? Schrijf je snel in!

Lisse
21 - 27 juli 2019

Tienerkamp

de Ardennen
24 - 31 augustus 2019

18+ kamp

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

Voor jongeren van 18 - 25 jaar
€ 270,-

Tijdens het kamp ben je niet alleen bezig met praten over het weekthema
‘Wie ben je’, maar ga je er ook met elkaar op uit om, voor mensen die
dit nodig hebben, daadwerkelijk iets te doen. Er zijn spannende spellen
afgestemd op jouw leeftijd. Samen maak je er een gezellige week van.

NIEUW! Dit jaar organiseren we het 18+ kamp. We gaan met elkaar
naar het buitenland: de Ardennen. We kamperen in tenten. Elke dag is er
een programma waaronder wandelen met een daypack, zwemmen of een
stad bezoeken. Je kookt met elkaar en in de avond heb je ontspanning. Je
spreekt met leeftijdsgenoten over je geloof met het thema: ‘Wie ben je?’
Dit kamp gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

