
Emmanuel 
zomerkampen 2022 

“Recht op je doel af!” 

6-11 augustus        13-18 augustus filmpje van een zomerkampdag



Emmanuelzomerkamp 

Deze zomer organiseert de katholieke gemeenschap Emmanuel voor 
het 39ste jaar kampen voor kinderen van groep 4 t/m 8. 
In de ochtend is er een inhoudelijk programma met zang en muziek, 
sketches en deelgroepjes. De middagen en avonden zijn vol met sport- 
en spelactiviteiten, creatieve workshops, kampvuur en een feestavond. 
Allemaal gebaseerd op dit thema. 

Het zomerkamp is voor kinderen een feest om mee te maken! In deze 
week krijgen de kinderen de kans om kennis te maken met de basis van 
het christelijk geloof. Op een speelse en vrolijke manier passeren daarbij 
waarden als eerlijkheid, vertrouwen, vergeven en behulpzaamheid de 
revue. Op dit kamp voelen kinderen zich heel snel thuis en ‘gezien’. Een 
plek waar veel vriendschappen ontstaan voor het leven. 


Wanneer? 
Kamp 1: 6-11 augustus 2022 / Kamp 2: 13-18 augustus 2022


Waar? 
Emmaus. Een voormalig klooster temidden van bossen, duinen en eigen 
sportvelden. Udenhoutseweg 15 te Helvoirt. 


Kosten? 
210,- per kind.


Opgave en info? 
 	               www.emmanuelzomerkamp.nl

                          zomerkamp@emmanuelnederland.nl

 	               Anja Vergouwen: 040-3410015

	 	   (ook voor extra folders)

Recht op je doel af! 
Dit jaar gaat het zomerkamp over 
Mozes, de prins van Egypte. Hij kreeg 
een onmogelijke missie: Het volk uit de 
handen van de gemene Farao bevrijden.  
Hoe groot de obstakels ook zijn, Mozes 
geeft niet op! Uiteindelijk brengt hij 
zijn volk naar het Beloofde Land. Niets 
of niemand kan hem daarvan weerhouden. 

Musical 
In een hele mooie en vrolijke musical zullen we het allemaal 
gaan beleven; Mozes in het mandje, de brute Farao, de 
kikkerplaag, de doortocht door de rode zee... We zullen er 
over gaan zingen, spelen en napraten. 

Sport, spel & avontuur 
Tijdens het kamp zijn we lekker veel buiten in de prachtige 
bossen en velden rondom Emmaus. Het Sport- & spelteam 
heeft weer superleuke activiteiten op het programma staan. 

Neem je ook je vrienden mee?  
Je krijgt een heel leuk cadeautje als je 
iemand meeneemt die het kamp nog niet 
kent. Wie nodig jij uit? 

Leuk om jullie te zien in de zomer!  
Groetjes namens het team, 

Anja 

Hoi jongens en meisjes!
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