B ijz o n d e rh e d e n ?

God zoekt jou!

Ga je mee op

Gebruik je medicatie of zijn er andere bijzonderheden die van belang zijn om rekening mee te
houden, geef ze dan aan ons door via het aanmeldformulier.

Zomerkamp?

K o st e n
Laat dit geen drempel zijn om niet te kunnen
komen! Neem gerust contact op als het bedrag
te hoog is.

A a n m e ld e n
K LIK H IE R !
Lukt dit niet, mail dan naar:
m.rademaker@bisdom-roermond.nl

M e e r In fo
Myriam Rademaker
secretariaat Jeugd en Jongeren
m.rademaker@bisdom-roermond.nl

M e is je s k a m p

Jongenskamp

M e id e n k a m p

S u r v iv a lk a m p

God zoekt jou!

God zoekt jou!
En wij zoeken Hem ...

God zoekt jou!
Laat jij je vinden?

God zoekt jou!

Wist je dat God naar jou op zoek is? En terwijl wij op zoek gaan naar God,
heeft Hij ons al gevonden! Jezus is helemaal vanuit de hemel naar ons
toegekomen. Hij wil graag dat wij ook iets terugdoen voor Hem. In de bijbel
staan veel verhalen over mensen die op zoek zijn naar God: Abraham, Samuel en Petrus lieten alles achter om God te volgen. Heb je zin om samen
met andere jongens en de leiding op zoek te gaan naar God, die jou zoekt?
Kom dan naar het jongenskamp! We gaan allerlei leuke dingen doen: zingen, sporten, luisteren, spelen in het bos, de heilige Mis vieren en natuurlijk
is er weer een bonte avond! Kom ook en vind de leukste week van je leven!

Wist je dat God ons altijd zoekt maar ons ook al gelijk gevonden heeft?
Klinkt best ingewikkeld misschien. Maar dat valt reuze mee. Wij zijn vaak
diegene die God kwijt zijn. Hij vindt ons altijd, waar je ook bent, wat je ook
doet. Dit kamp gaan we samen de uitdaging aan om te ervaren hoe God
ons zoekt en hoe wij God kunnen vinden. Een leuk, sportief, uitdagend
en vooral gezellig kamp is wat ons te wachten staat. Kom jij samen met je
vriendinnen deze gave week beleven en durf je de uitdaging aan? Meld je
dan snel aan! Hopelijk zien we jou en je vriendinnen in augustus.

Lieve dames!
Hierbij willen we jullie weer allemaal uitnodigen voor het allerleukste kamp
van het jaar.. HET MEISJESKAMP! We gaan allerlei leuke activiteiten doen:
zingen, knutselen, catechese volgen, heel veel spelletjes spelen, samen de
Heilige Mis vieren en nog veel meer. En al deze leuke dingen doen we niet
alleen, maar samen met onze vriendinnetjes van het kamp met de tofste
leiding! Het thema van dit kamp is dit jaar: ‘God zoekt jou’. Samen met apostel Petrus gaan we erachter komen hoe God ook ons zal vinden. Dus meld je
snel aan, voordat het vol zit. En neem natuurlijk zoveel mogelijk vriendinnetjes mee, zodat we er een gezellig kamp van kunnen maken!
Wie:		
Waar:
		
		
Wanneer:
Kosten:		
Aanmelden:

Meisjes van 7 t/m 12 jaar
Abdij Birgittinessen
Maasstraat 17
6001 EB Weert
14 t/m 18 augustus 2017
e 80,00
Uiterlijk vóór 24 juli 2017

Wie?		
Voor jongens van 7 t/m 12 jaar
Waar?		
Jeugdverblijfcentrum ‘De Hoeve’
		Hasseltweg 383
		
3600 Genk (België)
Wanneer?
14 t/m 18 augustus 2017
Kosten?		
e 80,00
Aanmelden?
Uiterlijk vóór 24 juli 2017

Wie:		
Meiden van 12 t/m 17 jaar
Waar:		
Kampeerboerderij De Walnoot
		Koepas 8
		5808 AB Oirlo
Wanneer:
21 t/m 25 augustus 2017
Kosten:		
e 85,Aanmelden:
uiterlijk vóór 31 juli 2017

God is steeds op zoek naar ons, om het beste in ons naar boven te
halen. Soms raken we Zijn weg weleens kwijt in ons leven, maar God
zal ons altijd komen zoeken en ons terug op Zijn pad brengen. Wij
hoeven dan alleen maar Zijn stem te volgen. Op het survivalkamp gaan
we allemaal leuke dingen doen, bijvoorbeeld: mountainbiken, kajakken,
zwemmen, klimmen etc. Maar je leert ook hoe je God kunt blijven volgen
en Hem binnen kunt laten in je leven. Ga jij met ons mee op pad? Durf jij
het aan? Schrijf je dan snel in!
Wie:		
voor jongens van 12 t/m 17 jaar
Waar:		
‘t Bovenste Bos’
		Terzieterweg 48
		
6285 NK EPEN
Wanneer:
21 t/m 25 augustus 2017
Kosten:		
e 97,50
Aanmelden:
Uiterlijk vóór 31 juli 2017

