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Gezinskampen
Al sinds 1989 vormen de gezinskampen een vaste vakantiebestemming voor een aantal reformatorische gezinnen. Het doel
van onze kampen is om samen
te komen rondom Gods Woord,
waarbij ontspanning en bezinning
beide een grote plaats hebben.
Ontspanning en bezinning
Ons uitgangspunt is om Gods
Woord centraal te stellen in de
vakantie. Daarom is er elke dag
een bijbelstudie voor jongeren en
volwassenen. Vanuit Gods Woord
willen we samen ook gestalte geven aan de christelijke gemeenschap. God belooft in de Bijbel
dat Zijn Woord niet leeg, zonder
vrucht, tot Hem terugkeert.
We zijn dankbaar te zien dat God
Zijn belofte op elk gezinskamp

waar maakt. Hij heeft de gezinskampen gebruikt om mensen te
onderwijzen, te bemoedigen en
te veranderen.
Kinder- en tienerwerk
Ook de kinderen en tieners krijgen een programma waarin een
Bijbels thema centraal staat. Door

gesprekken, zang en muziek, en
spel wordt de Bijbelse boodschap
ook aan hun hart gelegd. In de
hoop en verwachting dat in hun
jonge leven het Woord van God
haar werk zal doen.
Voor liefhebbers worden sportieve activiteiten georganiseerd.

Voor onze gezinskampen hebben we in 2019 zo’n 120 gemotiveerde
mensen nodig die willen meedraaien in het kinder- en tienerwerk.
Lees meer op onze website.
Spreekt dit werk je aan? Meld je dan aan bij het kamp van je keuze!

In 2019 zullen we het bijbelboek Kolossenzen, de Schatkamer van Christus, onderzoeken.

gezinskampen.nl
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