
Sommige ervaringen uit je 
jeugd blijven je bij. Als je 
eraan terugdenkt komen 
warme herinneringen boven. 
Je weet dat het een moment 
was waarop je puur geluk 
hebt ervaren of waar je 
vriendschappen sloot voor 
het leven. 

Al voor het 35e jaar organiseren we dit 
zomerkamp waarin we ons met het hele team 
weer willen inzetten om voor uw kind zo’n 
onvergetelijke ervaring mee te geven.

Er is een divers programma met een inhoudelijk 
deel met sketches, zang en musical, maar ook 
met sport, spel en creativiteit.

Sport en spel doen we vooral in de middag en 
de avonden. Ook een kampvuur, plensmiddag, 
smokkelspel en bonte avond staan dit jaar weer 
op het programma. Voor wie wil is er elke dag 
een partijtje voetbal en gaat de speel-o-theek 
open.

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. 

We verwachten weer ruim 100 kinderen. Het 
team bestaat uit een enthousiaste groep van ca. 
40 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. Kinderen die 7 jaar zijn en in groep 4 zitten zijn 
ook welkom. 

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

Wanneer? 
Van zaterdag 4 t/m donderdag 9 augustus 2018. 

Aanmelden en extra info 
www.emmanuelzomerkamp.nl 
Op de website vindt u extra informatie, ervaringen van 
ouders, kinderen en leiding en foto’s van vorig jaar. 
Vraag gratis folders en posters aan via de site. 

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 040-3410015 (Anja Vergouwen). 

Koninklijk kind


E s t e r 
4 - 9 augustus 2018

EMMANUEL 
ZOMERKAMP 

BESTE OUDERS,

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


Programma 
Musical, sketches, Bijbelverhalen, deelgroepjes, bosspelen, zingen, picknick, speurtocht, knutselen, dagafsluiting, plensmiddag, kampvuur, lichtprocessie,  bonte avond, voetballen en vrij spelen. 

Lieve Koninklijke 
kinderen,

Dit jaar spelen we een van onze favoriete 
musicals: Koningin Ester! Een prachtig oosters 
avontuur en spannend verhaal.
Er komt hoogmoed en bedrog in voor, maar ook 
gaat het over trouw, eerlijkheid en overwinning.

Ester, een eenvoudig Joods meisje, wordt 
koningin omdat zij het allermooiste meisje is. Ze 
komt te wonen in de burcht Susan en trouwt met 
de koning. Dan dreigt er een heel groot gevaar. 
Ester is zeer moedig en redt, met gevaar voor 
eigen leven, het hele Joodse volk.

Haar belevenissen zijn opgeschreven in het 
bijbelboek ‘Ester’. Tijdens het kamp komt het 
verhaal tot leven en zingen, dansen en spelen 
we zelf mee in het avontuur.

In de dagelijkse sketches en deelgroepen zullen 
we stilstaan bij de gebeurtenissen uit de musical. 
Wat vinden we mooi aan onszelf en aan 
anderen? Hoe kijken we naar elkaar? Wist je dat 
je eigenlijk zelf ook een koningskind bent? 
We denken ook na over moed. Heb je het lef om 
voor het goede te kiezen en jezelf te blijven? En, 
zeker zo belangrijk, waar haal je het lef 
vandaan? 

Ook in het sport- en spelprogramma komen we 
de avonturen van Ester tegen. Ons kampgebouw 
Emmaus zal tijdens de kampweek omgedoopt 
worden tot de burcht Susan. Ja, we verblijven 
gewoon op een kasteel! We zullen dan ook 
zorgen voor een koninklijk ontvangst als jij met je 
koninklijke familie op 4 augustus arriveert.

Vergeet niet om ook een vriendje of vriendinnetje 
mee te nemen. Als jij op het kamp een kind 
uitnodigt uit een gezin dat niet eerder is geweest, 
krijg jij een cadeautje!

We kijken er al naar uit om jullie te verwelkomen! 
We voelen ons de koning te rijk als je komt!

Groetjes van Guido & Anja 
en de rest van het zomerkampteam.

Volg ons ook op FB en INSTA 

SAVE THE DATE!  
Herfstweekend 

19-20- 21 okt. ’18  
in Emmaus 

 voor het héle 
gezin!

NIEUW


