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Zaterdag 11 en zondag 12 juni was het een drukte van belang in het 
weiland achterin Blokland. Met meer dan 20 kinderen hebben we een 
heerlijk kerkkamp beleefd. Wat was het fijn met elkaar. Het weer maakte 
dat we volop buiten konden genieten, de sfeer in de groep zorgde er 
voor dat iedereen zich prettig voelde en de activiteiten zorgde voor veel 
vrolijkheid, gezelligheid en samenwerk momenten. Het thema:”Vrij zijn” 
was helemaal van toepassing.  
 
Wist je dat : 

 Zelf geroosterde marsmallows van het kampvuur tussen 2 
biscuitjes echt het allerlekkerste zijn. 

 Kinderen heel goed kunnen samen werken en het daarbij niet 
uit maakt hoe oud ze zijn.  

 Het modderpoeltje naast het weiland zorgde voor uren 
speelplezier. 

 Het heel fijn is om even rustig in de schaduw een armbandje te 
maken. 

 We tijdens het kamp 4 kleuren teams hebben. Zowel groep 
blauw, groen, rood als geel het beste van zichzelf hebben laten 
zien. 

 We heel hard gezongen hebben tijdens de fijne kampviering die 
Co en Dick verzorgd hebben. 

 Het prima weer was om extra waterspellen te doen en slootje 
springen daar niet bij mocht ontbreken. 

 De talenten van kinderen volop naar voren kwamen en voor 
verrassingen zorgde. 

 Rutger echt chef barbecue is en zelfs een gebakken eitje met 
spek als ontbijtje op tafel kan toveren. 

 De nachtwandeling zelfs in het schemer bij bijna volle maan 
nog erg spannend kan zijn. 

 Het ook voor de leiding een heel gezellig kamp is. 
 Het een fantastisch kamp was 
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Namens de kampleiding, 
Joke de Ruiter 

 
Maartje, Jette, Dax en Levi stonden op zondag 26 juni in het middelpunt. 
Het was hun overstapdienst, het moment dat ze afscheid nemen van de 
kindernevendienst en naar de tienerdienst mogen gaan. Mooi om te zien 
hoe ze allemaal een rol in de dienst hadden. Ze deden met elkaar een 
sketch, deden de bijbellezing of hielpen bij de voorbeden. We wensen  

OVERSTAPDIENST 
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jullie na de vakantie veel plezier in het voortgezet onderwijs en hopen 
jullie bij de tienerdienst te zien! 
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Uitgedaagd, overvraagd, opgejaagd, belaagd, doorgezaagd, 
misschien wel vertraagd, dit alles is nu weggevaagd, want jij bent 
geslaagd. Gefeliciteerd!  
 
De examens zijn weer voorbij voor onze jongeren. De geslaagden 
van dit jaar hadden tijdens hun middelbare school behoorlijk wat 
te maken met corona. En toch hebben ze het gehaald.   

Geslaagd zijn dit jaar:  
 Sterre Tersteeg  
 Niek de Geest  
 Tim van den Pol  
 Ben van Doornik wacht nog op 

zijn uitslag, hopelijk heeft hij nu 
inmiddels ook goed nieuws 
gekregen.  

 
 
 
 
Hartstikke goed gedaan allemaal! En vergeet niet voor ons waren 
jullie altijd al geslaagd   
Heel veel succes volgend jaar met jullie volgende opleiding.   
 
Groeten, Lisette   
 

 
  
 
 

GESLAAGD! 


