
“Dat had je gedroomd”...
... krijg je soms te horen als je iets niet krijgt wat 
je graag zou willen hebben of als iets niet gaat 
op de manier zoals jij dat graag zou willen. Jozef 
krijgt dat van zijn broers te horen als hij hen over 
zijn dromen vertelt. Als hij zegt te geloven dat 
God zijn dromen ooit uit zal laten komen, willen 
ze daar niets van weten. Ze krijgen zo’n hekel 
aan zijn praatjes dat ze hem uit de weg ruimen 
en verkopen aan een slavenhandelaar. Jaren later 
komt Jozef terug in hun leven en ontdekken zij 
dat zijn dromen werkelijk uitgekomen zijn.

(Genesis 37) 

Laat het zomerkamp 2023 voor jou ook een droom 
zijn die uitkomt! Trek een week op met meiden 
en jongens waarmee je spellen speelt en andere 
activiteiten doet, samen zingt en plezier maakt 
en ook met elkaar bidt en over het geloof spreekt. 
Mis dit gezellige kamp niet! Ga gewoon mee!

Deze zomer

      “Dat had je
                gedroomd!”

Meld je aan voor het 
Zomerkamp! 
9 t/m 15  juli 2023

Kinderkamp 8-11 jaar

Tienerkamp 12-14 jaar

 Jongerenkamp 15-17 jaar

https://forms.office.com/e/B1Ev56aaT1


Kinderkamp                   8 t/m 11 jaar
Op het kinderkamp draait het om spelletjes spelen, het geloof delen en 
nieuwe vrienden maken. Ga mee op kinderkamp voor een leuke week 
in een scoutinggebouw in een mooie bosrijke omgeving. De spelletjes 
zijn op het kampterrein en in het bos. Soms in je deelgroepje, soms 
in de grote groep. De hele week is de dagopening en dagsluiting een 
belangrijk deel van het kamp. We volgen de avonturen van Jozef en 
koppelen dat terug naar deze tijd. Want geloof is er altijd en overal. 
Schrijf je snel in en neem vooral je vrienden en vriendinnen mee!

Tienerkamp                  12 t/m 14 jaar

Vind jij het leuk om spellen te spelen, te praten over het geloof en wil 
je daarom ook iets goeds doen voor een ander? Ga dan mee met het 
tienerkamp! In je RDS (rode-draad-spel) groepje neem je het op tegen 
de andere teams en speel je actieve en ook tactische spellen, voer je 
corveetaken uit en help je bij de dagopening en dagsluiting. We maken 
een kampvuur en je leert elkaar deze week goed kennen. Natuurlijk 
komt ook op dit kamp de bisschop op bezoek om samen met ons de 
eucharistie te vieren. Kortom, een gezellige week, waar je veel nieuwe 
vrienden maakt. Een week die je niet wil missen! Tot op het tienerkamp! 

Jongerenkamp                15 t/m 17 jaar

Het jongerenkamp is een week van samen groeien in geloof en gezellig 
optrekken met elkaar. Hoe creatief ben jij met het maken van foto’s, 
video en multimedia? Welk lied of welke muziek spreekt jou aan? 
Het programma is gevarieerd. Met zwemmen, fietsen, sport en spel 
én een activiteit waarbij je iets doet voor een ander belooft het een 
superleuke week te worden. Mis het niet! Ontmoet nieuwe jongeren 
die net als jij een leuk kamp beleven. Neem gerust ook een goede 
vriend of vriendin mee!

Informatie voor ouders en begeleiders

Het kinderkamp is in Amerongen 
scoutinggebouw De Kameel, kosten € 130 
Het tienerkamp is in Nootdorp 
scoutinggebouw Scono, kosten € 140 
Het jongerenkamp is in Doesburg 
scoutinggebouw De Knoop, kosten € 150

De prijs is inclusief verblijf, maaltijden en 
activiteiten. 

Is het bedrag een probleem, neem dan contact 
op met iemand van het pastorale team van je 
parochie of mail naar jong@bisdomrotterdam.nl. 
We maken samen de deelname mogelijk.

De zomerkampen worden mogelijk gemaakt door de inzet 
van veel (jonge) vrijwilligers. Help ook mee en steun de 
zomerkampen met een gift. Geef eenvoudig online.

www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen
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