Praktische informatie
Een week zomerkamp bestaat uit leuke en uitdagende onderdelen:
logeren in een scoutinggebouw, sport en spel en gezamenlijke
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

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

De Bijbel is zonder grenzen. Waar je op deze
wereld geboren bent, Gods Woord is voor jou
bedoeld. Welke taal je spreekt, Gods Woord spreekt tot jou. In
het zomerkamp gaan wij, met het boek Daniël, op pad. Daniël die de
wetten van God volgt, die de dromen van de koning uitlegt als het
Woord van God.
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’

Thema

‘Woord zonder grenzen’
www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen

Leidschendam
Zo. 19 juli t/m za. 25 juli 2020

Kinderkamp

Doesburg
Zo. 19 juli t/m za. 25 juli 2020

Jongerenkamp

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

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

Het kinderkamp is een week vol sport en spel. Rond het thema ‘Woord
zonder grenzen’ gaan we met elkaar nadenken over de Bijbel met het
bijbelboek Daniël waar jullie alles over horen tijdens de dagopening en
dagsluiting. De rest van de dag doen we allerlei spellen. Soms in je eigen
deelgroepje, soms in de grote groep. We gaan een dagje uit naar een
leuke attractie, we gaan BBQ’en. Eigenlijk te veel om op te noemen. Ga
je mee? En breng je een vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje mee?

Het jongerenkamp is een week waarin je als deelnemers, samen met de
leiding, het evenwicht zoekt tussen samen groeien in geloof en gezellig
optrekken met leeftijdsgenoten. Het programma van het jongerenkamp
is heel gevarieerd en gemaakt voor jouw leeftijd. Met zwemmen, fietsen,
sport en spel en een activiteit waarbij je iets doet voor een ander belooft
het een superleuke week te worden. Zorg dat je het niet mist! Ontmoet
nieuwe jongeren die net als jij een leuk kamp gaan beleven.

Maasland
Zo. 19 juli t/m za. 25 juli 2020

Tienerkamp

Voor jongens en meiden van 12 - 14 jaar
€ 130,Tijdens het tienerkamp ben je niet alleen bezig met het inhoudelijke thema
‘Woord zonder grenzen’ . De week is ook gevuld met allerlei spellen en
gezelligheid. Zo ga je er o.a. fietsend met elkaar op uit. Tijdens een van
de uitjes gaan we iets doen voor mensen die dit nodig hebben. Het is
dus belangrijk dat jij je fiets meeneemt naar het kamp. Er zijn spannende
spellen, afgestemd op jouw leeftijd, en je draagt bij in de dagsluitingen.
Samen maken we er een gezellige week van. Ga je mee?

