
Wie?  Meisjes van 7 t/m 12 jaar

Waar?   Abdij Birgittinessen

  Maasstraat 17

  6001 EB WEERT

Wanneer?  22 t/m 26 augustus 2016

Kosten?   € 80,- 

Aanmelden?  Uiterlijk vóór 1 augustus 2016

BARMHARTIGHEID
Lieve dames! Hierbij willen we jullie weer allemaal uitno-
digen voor het allerleukste kamp van het jaar… het MEIS-
JESKAMP! Ook dit jaar gaan we weer een week op kamp 
om samen allemaal leuke activiteiten te doen! We willen na-
tuurlijk niet teveel verklappen, maar we gaan sowieso veel 
knutselen, zingen, catechese volgen, heel veel spelletjes 
spelen, samen de Heilige Mis vieren en nog veel meer. En 
al die leuke dingen doen we niet alleen, maar samen met 
onze vriendinnetjes van het kamp met de tofste leiding! Het 
thema van het kamp is dit jaar: ‘Barmhartigheid’. Moeilijk 
woord hè? Maar na dit kamp weet jij precies wat dit is, dus 
ga met ons mee en ontdek hoe groot de barmhartigheid en 
de liefde van God is! We hebben dit jaar één kamp, dat zal 
worden gehouden in Weert. 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. 

BARMHARTIGHEID!
Eén voor allen, allen voor Eén!

Barmhartigheid is een moeilijk woord. Misschien lijkt het 
iets voor watjes: softies met hartjes enzo. Maar dat is 
niet zo! We hebben het allemaal nodig: op school, thuis, 
op straat. Alle mensen maken fouten. We moeten dus 
geduldig zijn en elkaar durven te vergeven. Ook God heeft 
geduld en wil vergeven. We krijgen meer dan we verdie-
nen. Jezus, de Zoon van God, gaf zelfs zijn leven voor 
ons. Eén voor allen… We proberen dit jaar op kamp daar 
een beetje op te lijken. Allen voor Eén! We gaan allerlei 
leuke dingen doen: zingen, sport, luisteren, spelen in het 
bos, de Heilige Mis en natuurlijk een bonte avond! Kom 
ook en mis de leukste week van je leven niet!

Wie?  Voor jongens van 7 t/m 12 jaar
Waar?  Jeugdverblijfcentrum ‘De Hoeve’
  Hasseltweg 383
  3600 GENK
  België
Wanneer?  22 t/m 26 augustus 2016
Kosten?  € 80,-
Aanmelden? Uiterlijk vóór 1 augustus 2016

BARMHARTIGHEID
Blessed are the merciful… 

Dit jaar heeft Paus Franciscus uitgeroepen tot het Jaar 
van de Barmhartigheid.
Klinkt misschien heel ingewikkeld, geen zorg, dat valt 
reuze mee. Kom gezellig mee op kamp en ontdek alles 
over wat barmhartigheid betekent en hoe wij dit kunnen 
toepassen in het dagelijks leven. Je zult merken dat het 
helemaal niet zo moeilijk is als dat het lijkt.
Wat gaan we doen? Naast de catechese natuurlijk ook 
genoeg sport- en spelmomenten. 
Verder zou ik zeggen, kom mee en beleef een te gekke 
week samen met dames van je eigen leeftijd.
Dus ben je tussen de 12 en 17 jaar? Schrijf je dan nu in! 

Wie?  voor meiden van 12 t/m 17 jaar
Waar?  Jeugdverblijfcentrum ‘De Hoeve’
  Hasseltweg 383
  3600 GENK 
  België
Wanneer?  15 t/m 19 augustus 2016
Kosten?  € 85,-
Aanmelden? Uiterlijk vóór 25 juli 2016

BARMHARTIGHEID
Heb jij ook zin in een gezellige stoere avontuurlijke week 
samen met andere leeftijdsgenoten? Kom dan naar ons 
toffe survivalkamp. 
We gaan o.a. kajakken, mountainbiken, samen optrek-
ken, nieuwe vrienden maken en elkaar steunen. Maar 
we hebben ook momenten van catechese en we vieren 
samen de Heilige Mis.
Dit jaar heeft onze Paus een bijzonder Heilig Jaar van 
de barmhartigheid uitgeroepen. Over dit mooie thema 
gaan we nadenken. Is dat moeilijk? 
Nee hoor… op het einde van dit kamp weet je alles over 
barmhartigheid! Schrijf je dus snel in want dit fantasti-
sche kamp zit zo vol.

Wie?  Voor jongens van 12 t/m 17 jaar

Waar?  ‘ ‘t Bovenste Bos’

  Terzieterweg 48

  6285 NK EPEN

Wanneer?  15 t/m 19 augustus 2016

Kosten?  € 97,50

Aanmelden? Uiterlijk vóór 25 juli 2016

Veroniek Christ 
beleidsmedewerker Jeugd en Jongeren
E.: v.christ@bisdom-roermond.nl

Op https://youtu.be/mlfCeuhNWJU kun je nog naar een filmpje kijken over de kampen van vorig jaar!

https://www.formdesk.com/ipal/zomerkampen-2016
http://www.bisdom-roermond.nl/barmhartigheid

