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Een Wegwijzerkamp iets voor jou?
Wil je mee met een van de supergave Wegwijzerkampen? Ook deze zomer worden er weer kampen
gehouden voor kinderen en tieners en jongeren! Naast deelnemers met een kerkelijke achtergrond,
zijn er in ieder kamp ook een aantal plekken voor vluchtelingen en kinderen/tieners die vanuit
missionaire activiteiten aangemeld worden. Dit biedt een unieke combinatie van geloofsverdieping
en het leren omgaan met kinderen en jongeren uit andere culturen.
Elke dag wordt begonnen met stille tijd en in de week wordt verschillende keren een Bijbels uur
gehouden. Verder zit de week boordevol activiteiten: een frisse duik in het zwembad, een
overlevingstocht, een sportcompetitie, een bonte avond en veel meer! Ieder jaar gaat er een groep
enthousiaste leiding mee om de kampweek te organiseren. De tienerkampen vinden plaats op een
mooi terrein in Renesse. De kinderkampen worden gehouden op een geweldig kampeerterrein in
Zelhem. Het jongerenkamp gaat zelfs naar een prachtige kampeerboerderij in Frankrijk.

Kampen 2019
Kinderkampen
Kinderkamp 1
Kinderkamp 2
Kinderkamp 3
Kinderkamp 4
Kinderkamp 5

20-07 – 27-07
27-07 – 03-08
03-08 – 10-08
10-08 – 17-08
17-08 – 24-08

8 t/m 12 jaar
8 t/m 12 jaar
8 t/m 12 jaar
8 t/m 12 jaar
8 t/m 12 jaar

Tienerkampen
Tienerkamp 1
Tienerkamp 2
Tienerkamp 3

27-07 – 03-08
03-08 – 10-08
10-08 – 17-08

15 t/m 18 jaar
12 t/m 16 jaar
12 t/m 16 jaar

Jongerenkamp
Jongerenkamp

10-08 – 17-08

18 jaar en ouder

Enthousiasme gezocht
We zoeken natuurlijk ook medewerkers voor de kinder- en tienerkampen. Kun je goed omgaan met
kinderen of met tieners en heb je een levend geloof in Jezus Christus? Kom dan ons team versterken
deze zomer! Aanmelden kan via www.wegwijzerkampen.nl

Meer informatie?
Zie voor meer informatie onze website: www.wegwijzerkampen.nl
of mail naar info@wegwijzerkampen.nl
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