Kosten en opgeven

Opgeven kan via:
www.cwn-cwj.nl/inschrijvenkamp-2017
De kosten voor Chakika zijn 100 euro. Indien dit
bedrag een probleem voor u vormt, is hier altijd
wel uit te komen. Neem dan contact op met het
secretariaat, dat kan ook voor overige vragen:

Chakikakamp
De Chakikakampen worden georganiseerd
door de Charismatische Werkgroep Jeugd
(CWJ). Deze is onderdeel van de Charismatische
Werkgemeenschap Nederland (CWN).

Kinderkampen

Carla de Jong

secretariaatcwj@gmail.com

Richtprijs: € 100,-

Meer informatie vindt u op

www.cwn-cwj.nl
Aanmelden vanaf
1 november 2016

Kleine groepen

Chakika

Chakika 1 van 31-7-2017 t/m 5-8-2017
Chakika 2 van 7-8-2017 t/m 12-8-2017
8 jaar t/m groep 8

Samen met andere kinderen spelen, avonturen
beleven in het bos, praten over leuke maar ook
serieuze dingen, gek doen en vrienden worden.
Dat is Chakika. In de kampen maken we bewust
ruimte voor het beleven van het geloof, God,
Jezus Christus en de Heilige Geest. We zien
vaak dat deze verwachting verrassend wordt
beantwoord. Hij kwam voor mij, wij gaan voor
hem.

Chakikakampen worden geleid door staffers,
vrijwilligers met hart voor kinderen en
kwaliteiten die horen bij hun taak. Kinderen
worden ingedeeld in kleine groepjes die de hele
week twee of meer vaste eigen staffers hebben.
Op deze manier krijgen de kinderen persoonlijke
aandacht en is er betrokkenheid bij de groep. Een
fantastisch kamp is het resultaat!

Voorbedeavond

De voorbedeavond is altijd bijzonder. Na een
verhaal, een sketch en zang krijgen de kinderen
de gelegenheid samen met staffers te bidden
en zo hun zorgen, maar ook hun vreugde bij
God neer te leggen. Niets is verplicht, maar
veel kinderen ervaren de voorbedeavond als
waardevol. Deze avond is hun avond.

“Hij kwam voor mij,
wij gaan voor Hem”.

Bijbelverhaal en uitleg

Ieder kamp heeft een thema dat gebaseerd is op
een Bijbelgedeelte. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld de geestelijke wapenrusting. In vaste
groepjes krijgen de kinderen daarover uitleg en
gaan ze met elkaar in gesprek. Vaak hebben de
staffers er plezier in dit thema met theater uit te
beelden.
Hoe ziet een dag op Chakika er uit?

-

Ontbijten
Praise
Bijbelverhaal en uitleg
Eten
Rust
Bosspel, vossenjacht of zwembad
Avondeten en corvee
Avondspel, voorbede of bonte avond

