KAMPGEGEVENS

Datum en tijd:
vrijdag 1 juli om18.30 uur t/m
zondag 3 juli om 15.00 uur.
Plaats: Kampterrein ‘De Oase’
Stadsheidelaan 3
7004 JE DOETINCHEM

Aanmelden:
Via bijgevoegd aanmeldingsformulier.
Ook is het mogelijk om digitaal aan te melden
via onze website www.ikeg.nl/kidspagina.
Email:

kinderkamp@ikeg.nl

Leeftijd:

Kinderen uit groep 4 t/m 8

Kosten:

€ 55,00 per kind.

Betaling:

U ontvangt een factuur
waarop alle betaalgegevens
staan.

Goed Nieuws Kampen
De Goed Nieuws Kampen® behoren tot een
breed scala van activiteiten die het Internationaal Kinderevangelisatie Genootschap
voor jongens en meisjes organiseert.
Het doel van deze activiteiten is: kinderen
kennis te laten maken met de Heere God en
met Zijn Woord, de Bijbel, zodat ze de Heere
Jezus als Verlosser mogen leren kennen.
Als IKEG werken we in bijna alle landen van de
wereld. Het is een interkerkelijke organisatie,
die zich ten dienste stelt van kerken en
gemeenten.

Behalve activiteiten die direct gericht zijn op
de kinderen, zoals kampen, clubs, acties, enz.
organiseren wij ook cursussen voor
volwassenen, die kinderen over de Heere
Jezus willen leren. Daarnaast produceren wij
lesmateriaal voor kinderen en leiding.
Zie ook onze website: www.ikeg.nl

1-3 juli 2022

IKEG
Goed Nieuws Kamp

Voor de kinderen

Ben je wel eens iets kwijt geraakt? Bijvoorbeeld
je favoriete spel of T-shirt? Je loopt overal te
zoeken, vraagt aan iedereen of zij het misschien
hebben gevonden. Wat ben je blij als je het
eindelijk terug vindt!
Weet je dat jij ook gezocht
wordt?

Nee, niet door de politie.
Hoe dat in elkaar zit gaan we in het kamp
ontdekken. Wij gaan samen op zoek naar het
antwoord in de Bijbelverhalen en in de andere
activiteiten, zoals sport en spel. Hoe zit het met
jouw speurderstalenten? Doe je mee?

Kom dan naar het Goed Nieuws Kamp®!

Voor de ouders

Corona: Uiteraard volgen wij de regels van de
RIVM i.v.m. corona. Wij houden u op de hoogte
als er op dit gebied iets aangepast moet worden.
Goed Nieuws Kampen worden al jarenlang
georganiseerd door het IKEG. Wij zijn een
christelijke organisatie met kinderwerkers uit
verschillende kerken en gemeenten.

Door middel van het kamp willen wij het goede
nieuws aan de kinderen doorgeven. Onze basis
voor dat goede nieuws is de Bijbel. Doel van het
kamp is om de kinderen een onvergetelijk en fijn
weekend te bezorgen, waarin een thema uit de
Bijbel centraal staat. We bieden hen een
afwisselend programma, met ook veel ruimte
voor ontspanning, sport en spel en creatieve
bezigheden.

Dit kamp is voor kinderen van groep 4 t/m 8.
Een weekend vol plezier, sport en spel en
spannende verhalen uit de Bijbel.

Na aanmelding ontvangt u een factuur.
Vermeld bij betaling het factuurnummer.
U mag ook een extra gift overmaken voor
kinderen die het kampbedrag niet volledig
kunnen betalen.
Mocht de hoogte van het bedrag voor u een
bezwaar zijn, voelt u zich dan vrij om contact
met ons op te nemen.
Enkele weken voor de aanvang van het kamp
sturen wij u de laatste gegevens met o.a. een
routebeschrijving en gegevens van het kamp.
Meld uw kind aan voor 15 juni a.s.

Aanmelden is mogelijk via bijgevoegd
aanmeldingsformulier of digitaal via
www.ikeg.nl/kidspagina.
Annuleren kan tot uiterlijk 15 juni 2022, tenzij
ziekte de reden is.

Het wordt vast erg gezellig, dus neem je
vriendjes en vriendinnetjes mee!

Laat deze folder ook aan je ouders lezen. Wie
weet zien we jou ook op het Goed Nieuws
Kamp®

De kosten voor het kamp zijn € 55,-.

De kampleiding bestaat uit IKEG getrainde
werkers en vrijwilligers. De kinderen worden
ingedeeld in groepjes van 6-8 kinderen. Elk
groepje heeft twee volwassen leid(st)ers.

Heeft u nog vragen?
U kunt ons per mail of per telefoon bereiken.
tel:(055) 542 37 31 - kinderkamp@ikeg.nl

U kunt er zeker van zijn dat uw kind bij ons in
goede handen is en de nodige aandacht zal
krijgen. Het zal een onvergetelijk avontuur voor
ze zijn!

IKEG Goed Nieuws Kamp

