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De  
deur  
staat  
voor je  
open! 

Deze zomer wordt voor het 33e jaar het 
Emmanuel Zomerkamp georganiseerd, een 
kampweek waarin ca. 100 kinderen deelnemen 
aan een divers programma. 

In de ochtend is er een inhoudelijk programma 
met musical en sketches. 

’s Middags is er sport en 
spel. En natuurlijk hebben 
we ook een kampvuur, een 
plensmiddag en een bonte 
avond. Heel belangrijke 
ingrediënten voor een echt 
zomerkamp! 

In deze week krijgen de 
kinderen de kans om 
kennis te maken met de 
basis van het christelijk 
geloof. Iets wat in onze 
maatschappij niet 
vanzelfsprekend is. Op een speelse manier 
passeren daarbij waarden als eerlijkheid, 
vertrouwen, vergeving en behulpzaamheid de 
revue. 

Het activiteitenaanbod is divers, zodat zowel 
jongens als meisjes en zowel jonge kinderen als 
schoolverlaters aan hun trekken komen. 

Tijdens het programma worden kinderen met 
leeftijdgenootjes in kleine groepjes begeleid 
door vaste leiders, zodat er persoonlijke 
aandacht is voor ieder kind. Kinderen voelen 
zich snel veilig en vertrouwd. Het zomerkamp is 
een ideale plek om hechte vriendschappen op te 
bouwen.

Beste ouders,
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Het team bestaat uit een enthousiaste 
groep van ca. 35 jongeren, ouders en een 
kamppastoor. Alle leiding is 18+, in het bezit 
van een verklaring van goed gedrag en 
zeer gemotiveerd om uw kind een 
onvergetelijke week te bezorgen.

Voor Wie? 
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die op de 
basisschool zitten. 

Waar? 
Udenhoutseweg 15 te Helvoirt 
(tussen Tilburg en ’s-
Hertogenbosch), in een 
voormalig klooster voorzien 
van alle gemakken. Er is een 
groot sportveld, een speeltuin 
en zelfs een eigen bos. 

Wanneer? 
Van zaterdag 6 t/m donderdag 
11 augustus 2016.

Aanmelden en extra info 

www.emmanuelzomerkamp.nl
Op de website vindt u extra informatie en 
foto’s van vorig jaar. 

Kosten 
150 euro per kind, waarvan 25 euro 
solidariteitsbijdrage. Deze 
solidariteitsbijdrage is naar draagkracht en 
niet verplicht. Mochten de kosten een 
belemmering zijn, dan kunt u contact met 
ons opnemen. 

Contact 
085-2731730 (secretariaat) 
of 040-2212531 (Anja Vergouwen). 

http://www.emmanuelzomerkamp.nl
http://www.emmanuelzomerkamp.nl


Hebben jullie weleens gehoord van het woord 
‘barmhartigheid’? Ik vroeg het aan een paar 
kinderen en tieners. En zij hadden geen idee, 
nooit van gehoord…
Het is ook een woord dat je bijna nooit hoort.

Maar wat is dat nou? Barm❤ tigheid?
Je kent misschien wel één van deze oude 
verhalen: de verloren zoon en de barmhartige 
Samaritaan.
In een vrolijke musical zullen we verschillende 
elementen uit deze parabels laten zien.
Simpel gezegd gaat het erom dat de deur altijd 
voor je open staat. Wat er ook gebeurt, je mag 
altijd opnieuw beginnen. Er wordt op je gewacht. 
Sterker nog, er wordt naar je uitgekeken!

Misschien gaan de dingen anders dan je had 
gehoopt of heb je weleens dingen niet helemaal 
goed gedaan. Je mag altijd opnieuw beginnen! 

Programma: 
Musical, sketches, Bijbelverhalen, 
deelgroepjes, bosspelen, zingen, 
picknick, speurtocht, knutselen, 

dagafsluiting, plensmiddag, 
kampvuur, lichtprocessie, bonte 
avond, voetballen en vrij spelen 

Hoi jongens en meisjes, Barmhartigheid is eigenlijk een cadeau. 
Je mag het altijd zelf ontvangen, maar het 
is ook een cadeau dat je mag uitdelen aan 
anderen. 

Zet jij ook de deur open voor anderen die 
misschien buitengesloten of gepest 
worden? 
We zullen ontdekken dat we door zelf altijd 
weer ‘thuis te komen’ en anderen ‘thuis te 
brengen’ sterk en gelukkig zullen worden. 
Thuis zijn, betekent dat je op een plek bent 
waar je op en top gelukkig bent, omdat je 
geliefd bent en er naar je uitgekeken wordt!

We willen er weer een mooi en vrolijk feest 
van maken. 
En vergeet niet je vrienden mee te nemen. 
De deur staat voor 
jullie open! Van 
harte welkom!

Guido en Anja 
Vergouwen
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