Bijzonderheden?

Aanmelden

Gebruik je medicatie of zijn er andere

Via het digitale aanmeldingsformulier op:

bijzonderheden die van belang zijn om

https://www.formdesk.com/ipal/zomer-

rekening mee te houden, geef ze dan aan

kampen-2019

ons door via het aanmeldformulier.

Meer Info
Kosten

Veroniek Christ

Laat dit geen drempel zijn om niet te

Stafmedewerker Jeugd en Jongeren

kunnen komen! Neem gerust contact op

T: 06-20 98 05 56

als het bedrag te hoog is.

E: v.christ@bisdom-roermond.nl

Welkom thuis ...

Meisjeskamp

Jongenskamp

Meidenkamp

Survivalkamp

Lieve dames! Hierbij willen we

WELKOM THUIS!

We present to you: het bisdom

Heb jij deze zomer nog ruimte

meidenkamp van 2019!

in je agenda? En zin om mee te

Je bent van harte welkom!

gaan met het coolste kamp van

jullie weer uitnodigen voor het

Hemel op aarde

allerleukste kamp van het jaar...
HET MEISJESKAMP! Ga met ons

Mensen zijn meestal blij als ze

mee om samen gave buitenspel-

weer thuis zijn. Het jongens-

Het wordt een gezellige maar

klimmen, hiken, mountainbiken,

len te doen, mooie knutselwerk-

kamp is natuurlijk de leukste

ook uitdagende week met veel

zwemmen, enz. met allemaal

jes te maken, te zingen en nieuwe

week van het jaar. Maar toch is

leuke en sportieve activiteiten,

jongens van jouw leeftijd? Ga

vriendinnen te maken! Hiernaast

het daarna weer fijn om thuis

gezellige meiden en toffe leiding.

met ons mee op Survivalkamp,

leren we deze week veel over

te zijn. Ook bij God kunnen we

Naast de gezelligheid en spor-

je voelt je zeker meteen thuis!

God en hoe we Hem telkens weer

thuiskomen: je kunt altijd bij

tiviteit, gaan we ook de diepte

Alle jongens van 12 t/m 17 jaar

mogen ontmoeten. Dit doen

Hem terecht.

in rondom het mooie thema:

zijn van harte welkom om met

we onder andere door samen

Tijdens dit kamp zullen we ook

“Welkom Thuis”. Hierin zullen we

ons mee op kamp te gaan.

de Heilige Mis te vieren en naar

een stukje hemel op aarde gaan

ontdekken hoe Jezus ons uitno-

Misschien ben je wel eens

mooie verhalen te luisteren over

beleven. We gaan allerlei leuke

digt in Zijn huis. We mogen leren

bang dat je er niet bij hoort of

Zijn leven tijdens de catechese. Al

dingen doen: zingen, sporten, de

dat hij altijd bij ons is en ons veel

dat mensen je uitlachen als je

deze leuke dingen doen we niet

heilige Mis vieren, spelen in het

liefde wil geven.

vertelt dat je gelooft... Bij ons is

alleen, maar samen met onze

bos, luisteren en natuurlijk is er

Kortom: we hebben het ideale

iedereen welkom en iedereen is

vriendinnen van het kamp, met

weer een bonte avond. Welkom

recept voor een fantastisch

uniek. Net als de verloren zoon

Jezus en met de tofste leiding.

op kamp!

kamp. Kom je ook?

mag ook jij altijd bij God thuis-

Geef je dus snel op en neem

komen, ongeacht hoe lang je

vooral je vriendinnen mee, want

weg bent geweest. Ga je met ons

iedereen is WELKOM!

mee op kamp om erachter te

Dus meld je snel aan voordat het
kamp vol zit! Neem natuurlijk zo-

Wie:

veel mogelijk vriendinnetjes mee,

Jongens van 7 t/m 12 jaar

het jaar? Vind jij het leuk om te

zodat we er een gezellig kamp

Waar:

van kunnen maken!

“Recreatie Maasland”

Wie:

Rijksweg Zuid 14a,

Meiden van 12 t/m 17 jaar

Wie:

5856 AB Wellerlooi

Waar:

Wie:

Meisjes van 7 t/m 12 jaar

Wanneer:

Bezinningshuis Regina Carmeli

Jongens van 12 t/m 17 jaar

Waar:

5 t/m 9 augustus 2019

Kollenberg 2, 6132 AL Sittard

Waar:

Abdij Birgittinessen

Kosten:

Wanneer:

’t Bovenste Bos

Maasstraat 17, 6001 EB Weert

€ 85,00

12 t/m 16 augustus 2019

Terzieterweg 48, 6285 NK Epen

Wanneer:

Aanmelden:

Kosten:

Wanneer:

5 t/m 9 augustus 2019

Voor 22 juli 2019

komen hoe cool het is om thuis
te komen bij Hem?

€ 90,00

12 t/m 16 augustus 2019

Kosten:

Aanmelden:

Kosten:

€ 85,00

Voor 29 juli 2019

€ 100,00

Aanmelden:

Aanmelden:

Voor 22 juli 2019

Voor 29 juli 2019

