
JUNIOR CAMP
Hoi topper!
Zoals je misschien al weet zouden we al met elkaar op Junior Camp gaan in het eerste
weekend van juni. Maar dat kon helaas niet doorgaan. Gelukkig hebben we goed
nieuws! We gaan het gewoon nog een keer proberen in september. En daar kun je je nu
voor opgeven!

Ben jij nieuwsgierig en vind je het leuk om nieuwe vrienden te leren kennen? Houd je
van kamperen en vind je het leuk om spellen te spelen met andere kinderen? Dan is
Junior Camp echt iets voor jou!

Dit jaar gaan we op zoek naar het licht! Het kan soms een beetje donker worden, maar
we gaan ontdekken hoe we het licht dan weer kunnen vinden! En dat gaan we op een
hele bijzondere manier doen. Op vrijdagavond starten we namelijk met een
theatervoorstelling over Fars.

“Fars woont onder de grond. Daar is het donker en klein en muf. Het eten is er
verschrikkelijk smerig. Fars wordt er steeds chagrijniger van. Zijn oom Gosse droomt
over een prachtige plek om te wonen. Met het lekkerste eten. Daarom stuurt hij Fars op
pad om op zoek te gaan naar die mooie plek. Samen met zijn schep graaft Fars zich een
weg langs glibbers, grubbels en gronders en door gangen, holletjes en tunnels. Het
avontuur tegemoet. Zal hij die mooie plek ooit vinden?”

Tijdens het weekend gaan we net als Fars glibberen tijdens een echte
blubbersmurrierun, ontdekken wie Paulus was, heel veel leuke spellen spelen, en God en
elkaar beter leren kennen! Ben jij er bij van 3 t/m 5 september? Vraag aan je ouders of
verzorgers om je te helpen met het aanmelden. Wij hebben er al heel veel zin in!

Groetjes namens het Junior Camp team,
Annemieke, Rogier, Remy, Jelmer, Laura,

Anne Roos & Iris van Wijk

PS: Door Corona weten we helaas niet zeker of Junior Camp door kan gaan. Maar we
hopen natuurlijk van wel! Duim je met ons mee?
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