
Tienerkamp van vrijdagavond 19 mei tot zondagmiddag 21 mei 

 

We hadden het er al zo vaak over gehad. Een aantal jaar geleden zelfs al eens een keer georganiseerd maar, 

op het laatste moment vanwege te weinig aanmeldingen toch weer afgezegd: tienerkamp! 

Zo ook een aantal maanden geleden weer. Doen we het? Of doen we het niet? Tijdens een van de 

vergaderingen van de taakgroep jeugd werd de knoop doorgehakt. We hebben nu zo een enthousiaste groep 

tieners. Nu moeten we het gewoon doen. En we zien wel of we genoeg aanmeldingen krijgen en of het een 

succes wordt.  

En een succes werd het. Wat een ontzettend leuk weekend hebben we gehad! 

13 tieners en vijf leiding van vrijdagavond 19 mei tot zondagmiddag 21 mei op een camping in het Grote Bos 

in Doorn. 

 



 

Drie tenten opgezet voor een safaritent van de camping. Zo creëerden we ons eigen kampterrein. Tot grote 

schrik van sommige campinggasten.  

Het weekend zat vol met leuke dingen. We speelden in het donker een smokkelspel in het bos. Brachten een 

bezoek aan het zwembad. Zochten onze grenzen op, op een survivalbaan, waar sommige van ons een nat pak 

haalden. Kregen bezoek van ds Landman die ons toezong voor het ontbijt. We werden fanatiek tijdens de 

estafette. En schilderde zelfs mooie doeken met het geloof als thema. Tussendoor was er ook genoeg tijd om 

een spelletje met elkaar te doen of gewoon lekker te kletsen.  

 
We sloten het kamp op een bijzondere manier af. Met een bezoek aan een andere kerk als ‘thuis’. Mozaïek 

0318 in Veenendaal. Een kerk waar iedere zondag twee ochtend diensten zijn.   En iedere dienst wordt 

bezocht door ongeveer 2000 mensen! Parkeren in een parkeergarage, alles geprojecteerd op grote schermen 

en een complete lichtshow om de band en zangers nog beter uit te laten komen. Voor ons allemaal behoorlijk 

indrukwekkend. Maar ook wel heel erg leuk om een keer mee te maken. Sommige van ons willen graag met 

hun ouders nog eens een keer terug.  

kort samengevat denk ik dat we kunnen zeggen dat het een geslaagd weekend was. Een nieuwe traditie is wat 

ons betreft geboren! 
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