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

Zomerkampen
10-16 juli 2022

Schrijf

je
in vóór
24 jun
i 2022

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

Ik ga op reis en neem mee…

Voor wat je op het kamp mee moet nemen, krijg je
natuurlijk nog een paklijst toegestuurd. Maar naast
je koffer of tas, luchtbed, slaapzak en alle andere dingen, hopen we
dat je ook een zonnig humeur meebrengt, een beetje zorg en liefde
voor je kampgenoten, geloof en vertrouwen in jezelf, in de ander en in
God. Spreken over ons geloof doen we deze kampweek aan de hand
van het bijbelboek Tobit: het verhaal van Tobias die met een bijzonder
doel op reis gaat, vergezeld wordt door een hemelse reisgenoot en
een paar vreemde dingen meeneemt. Ga je met Hem mee op reis?
Wilt u de Zomerkampen extra steunen?
RK Bisdom Rotterdam: NL30 INGB 0000 4643 04
onder vermelding van Fonds ‘Vrienden van de Vuurdoop’
gedrukt op recyclepapier

Thema

Ik ga op reis en neem mee…
www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen

Zo. 10 t/m za. 16 juli 2022

Kinderkamp

Zo. 10 t/m za. 16 juli 2022

Jongerenkamp

Voor jongens en meisjes van 8 - 11 jaar
€ 130,-

Voor jongens en meiden van 15 - 17 jaar
€ 150,-

Zin in plezier en avontuur? Wil jij delen in het geloof? Ga dan met
ons mee op Kinderkamp! Verblijf in een scoutinggebouw in een mooie
omgeving met kampterrein. Beleef een week vol met verschillende
activiteiten op het gebied van sport, spel, ontspanning en geloof.
Soms doe je dit in je eigen deelgroepje, soms in een grote groep. In de
dagopening en de dagsluiting gaan wij aan de slag met een bijbelverhaal.
Schrijf je snel in en neem vooral je vriendjes en vriendinnetjes mee!
Wij zien je dan!

Het jongerenkamp is een week waarin je samen met de leiding het
evenwicht zoekt tussen 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
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. Mis het niet! Ontmoet nieuwe jongeren die
net als jij een leuk kamp beleven. Wie neem jij mee?

Zo. 10 t/m za. 16 juli 2022

Tienerkamp

Voor jongens en meiden van 12 - 14 jaar
€ 140,Tijdens het Tienerkamp zorg je samen met de leiding voor een goed en
gezellig kamp. Je bent niet alleen bezig met het weekthema, maar gaat
er ook met elkaar op uit. We zullen onder andere iets doen voor mensen
die dit nodig hebben. Ook spelen we spannende spellen, doen samen
corvee en dragen bij in de dagsluitingen. Wordt jouw deelgroepje de
winnaar van het ‘Rode Draadspel’?!
Samen maken we er een gezellige week van. Ga je mee? Tot snel!

