Beste meisjes, jongens en ouders,
Voor de 24e keer organiseert het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente te Leidschendam een kampweekend voor kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 van de basisschool. In Kerkkamp 2020 trekken kinderen uit
de wijkgemeenten Vlietwijk, Heuvelwijk en Leidschenveen samen op en leren elkaar beter kennen. Dit
weekend is voor de meeste kinderen één van de hoogtepunten van de kerkelijke activiteiten; soms is het de
enige activiteit waar de kinderen aan meedoen, maar waar ze toch een heel fijne herinnering aan overhouden.
We willen je / uw kind dan ook van harte uitnodigen dit jaar ook met ons mee te gaan op Kerkkamp 2020.
Elk jaar wordt er voor het kamp een thema gekozen dat in alle programmaonderdelen terugkomt. De thema's
van voorgaande kampen zijn o.a.: vriendschap, Olympisch kamp, indianen, licht, muziek, alle feesten van het
jaar, sprookjes, tijdmachine, Nederland, kunst, muziek. Voor dit jaar is het thema uiteraard nog geheim!!
Vaste programmapunten in het kampweekend zijn een kennismakingsspel, bosspel, sport en spel, een
creatieve activiteit, de bonte avond op zaterdagavond en een kerkkampdienst op zondagmorgen.
De deelnemers krijgen allemaal een speciaal kerkkamp-T-shirt! De meeste kinderen dragen dit over hun
gewone kleding (trui, enz.) heen. Graag de maat aangeven op het strookje.
Voor de jongste deelnemers (7-8 jaar) is er een "rustige slaapzaal".
Dit jaar wordt het Kerkkamp gehouden van vrijdagavond 15 mei tot en met zondag 17 mei 2020, net als
voorgaande jaren in kampeerboerderij "de Runsvoort" in Helvoirt (Noord Brabant). We maken de heen- en
terugreis weer gezellig met elkaar per bus!
De bijdrage per kind hebben we vastgesteld op:
€ 55,00 voor het eerste kind uit een gezin
€ 50,00 voor het tweede kind en volgende kind uit hetzelfde gezin
Wie mee wil doen aan Kerkkamp 2020 kan zich aanmelden door onderstaand strookje vóór 5 april volledig
ingevuld in te leveren bij:
Diana van Velzen, Carel Reinierszkade 115, 2593 HN Den Haag
René Bron, Smientstraat 14, 2492 PA Den Haag
Pauline Aarten, Sint Bonifaciusstraat 35, 2264 AL Leidschendam
(of per e-mail: kerkkamp@pgleidschendam.nl, je krijgt dan van mij een ontvangstbevestiging)
Er kunnen 50 kinderen mee; zo nodig maken we een wachtlijst.
In verband met een aantal noodzakelijke uitgaven vooraf (kamphuis, bus, T-shirts, enz.) ontvangen wij het
kampgeld graag vóór 5 april op rekening: NL20RABO012 76 04 650 t.n.v. Protestantse Gemeente
Leidschendam (let op: RABO en dan 0=nul) onder vermelding van Kerkkamp 2020 (+ naam van kind of
kinderen)
Mocht door omstandigheden deelname aan het kamp niet door kunnen gaan, dan volgt restitutie van het
kampgeld, met uitzondering van de prijs van het T-shirt (dit moeten we vooraf bestellen, dus ook betalen); het
T-shirt ontvangt het kind alsnog.
Wilt u / wil je nog meer weten over het Kerkkamp 2020? Neem dan gerust even contact op met Diana van
Velzen, Pauline Aarten of René Bron
---------------------------------------------------------------

AANMELDINGSSTROOKJE VOOR KERKKAMP 2020
naam:

geboortedatum:

adres:

postcode en woonplaats:

telefoonnummer:

e-mailadres:

maat T-shirt:

groep:

104 / 116 / 128 / 140 / 152 / volw. S / volw. M / volw. L / volw. XL

bijzonderheden:

handtekening ouders:

Hierbij geef ik toestemming dat foto’s van mijn kind, die gemaakt zijn tijdens het kamp, worden geplaatst op
de PG Leidschendam website.

