
Kinderkamp
Tienerkamp 

Jongerenreis Israël

Zomer 2017
Aartsbisdom Utrecht

THE VOICE OF ISRAEL
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert een echte jongerenreis naar Israël! 
Een reis die je eens in je leven moet maken. We gaan naar alle hoogte-
punten die horen bij een reis naar het land waar Jezus heeft rondgelopen, 
naar een cultuur die zo anders is als de onze en ook weer niet, naar 
bekende namen uit de Bijbel, en een land waar drie godsdiensten zo 
nadrukkelijk aanwezig zijn. 

We gaan naar Nazareth in het 
noorden, de berg Karmel en het meer 
van Galilea. We gaan op zoek naar 
de Jordaan waar Jezus gedoopt is. 
In het stadje Betlehem waar Jezus 
is geboren, is de worsteling tussen 
Palestijnen en Israeli’s om met elkaar 
te leven goed zichtbaar. 

We gaan zwemmen (= drijven) in 
de Dode Zee en uiteraard gaan 
we ook naar de prachtige stad 
Jeruzalem met de Olijfberg, de 
heilig Grafkerk en de Klaagmuur. 
Het is te veel om op te noemen, 
maar het wordt een prachtige reis. 

Nog niet alles is op dit moment 
vastgelegd en bekend, maar we hopen te gaan van 20-28 juli voor de prijs 
van 999 euro. We houden de leeftijd aan tussen 16 en 30 jaar. De leiding 
is in handen van pastoor Peter Ambting en pastoor Gerben Zweers. 
Aanmelden: uiterlijk 12 mei.

Voor info kun je hen mailen: 
- pastoor Ambting: p.ambting@maria-laurentiusparochie.nl en 
- pastoor Zweers: pastoorzweers@gmail.com



Kinderkamp
Koning(in) voor een week!

Tienerkamp
THE VOICE OF CHALLENGE

Wat zou jij doen als je koning of 
koningin was? Hoe denk je dat het 
is om een land te regeren en in een 
paleis te wonen? Wil jij eens een 
weekje koning(in) zijn? Dan moet 
je meegaan met het kinderkamp 
2017! Geef je dus op voor het 
kinderkamp met dit jaar als 
thema ‘Koning(in) voor een week!’

Vanuit dit thema gaan we deze week kijken 
naar verschillende verhalen in de Bijbel waar koningen en koninginnen in 
voorkomen. Daarnaast organiseren we allerlei leuke activiteiten, gaan we 
spelletjes spelen, knutselen, keten, lekker eten en nog veel meer. 

Wil jij ook in zes dagen iets moois meemaken? Ga dan mee op kinderkamp! 
Tot ziens in Ermelo!

Wanneer? zaterdagavond 5 t/m donderdagavond 
 10 augustus 2017
Waar? Kampeerboerderij de Aalbertshoeve, 
 Nijkerkerweg 65 te Ermelo
Voor wie?  meisjes en jongens van 8 t/m 12 jaar 
 (je zit op de basisschool tijdens het aanmelden)
Aantal deelnemers? maximaal 40
Hoofdleiding? Jacqueline Kolfschoten, Imke Krus 
 en vicaris Hans Pauw
Hoeveel kost het? € 115 per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin 
 meegaan, is er een speciaal tarief van € 60 per extra 
 kind (voorbeeld: twee kinderen = € 175 i.p.v. € 230).
Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl (uiterlijk vóór 1 mei)
Meer info: Jacqueline Kolfschoten, tel.: 06 29015399 
 of e-mail: j.kolfschoten@upcmail.nl

Van 6 tot en met 12 augustus 2017 organiseert het aartsbisdom weer een 
uitdagend en spetterend tienerkamp. Dit keer gaan we naar Birgelen in 
Duitsland. We kamperen daar in een groot bos en in de hele omgeving zijn 
prachtige heuvelachtige wouden en heidevelden. Wat gaan we allemaal 
doen? Je kookt zelf met je eigen groepje, we gaan bijvoorbeeld klimmen 
in een klimbos, we maken een heuse trektocht en gaan mountainbiken. 
Tussendoor zijn er heel wat spelen en vieren we ergens de Mis. Een pittig 
kamp, maar je houdt van een uitdaging! Toch? 

Het kamp is voor tieners van 12 tot en met 16 jaar. Het kost 200 euro. 
Dat is best veel geld, maar als het bedrag een probleem is, geef dat door 
aan de hoofdleiding, dan vinden we daar wel wat op. Ga mee! 

Leiding: pastoor Gerben Zweers, Linda Vink 
 en andere ervaren leiders
Informatie: pastoor Gerben Zweers, pastoorzweers@gmail.com
Aanmelden: www.jongaartsbisdom.nl (uiterlijk 1 juli)


