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Lied van de week
Zie de stroom van Jezus’ liefde
Overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijgekocht
Met zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van zijn liefde
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
Tot in alle eeuwigheid!
Aan het kruis werd Jezus’offer
Tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
Stroomde zijn barmhartigheid.
Een rivier van diepe liefde
Daalde uit de hemel neer,
Bracht ons vrede met de Vader,
Schonk de wereld leven weer.
Het is uw volmaakte liefde,
Die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
Waar uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
Mijn verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Jezus, mijn gerechtigheid!
Wie kan zwijgen van zijn liefde,
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
Tot in alle eeuwigheid!
Opwekking 674

Wist je Datjes
*De leiding slaapt als eerst als ze in
de tent zijn.
*Tent 3 heeft bijna alle nachten op
de grond geslapen.
*Er praten en gillen verschillende
mensen in hun slaap.
*Janneke moet eerst een berg
beklimmen voordat ze kan slapen.
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*Wist je dat er mollen onder de
tenten wonen?

Menukaartje

*Als je medicijnen tegen teken wordt
je net zo gek als Janneke (volgens
Janneke)
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Het irritante geluid

*De printer wou een stuk christelijke
tekst niet uitprinten, volgens 1 van
de meiden in het kamp een
onchristelijke printer

Interviews
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Weekverslag
Maandag
Tussen 10 en 11 uur komt iedereen aan en installeert zich in de tent.
Daarna gaat de hele groep met een super mooi schort, knapblauwe schoonmaak
handschoenen en de allermooiste zwembril van de wereld op de huisvrouwenrace rennen in
hoop op een goed te eind. Om in de huisvrouwensfeer te blijven,
gingen we ’s middags met een blinddoek om in de auto een super lange gave
en vermoeiende wandeltocht tegemoet. Met een paar aanwijzingen en geldopdrachten kwam
alleen tent 1 binnen de tijd binnen maar gelukkig volgende tent 4 ook op eigen kracht.
De rest van de tenten zijn ook veilig weer terug gekomen van die vermoeide tocht.

Dinsdag
We worden rond 8 uur gewekt. Dan gaan we buiten eten. We gaan sporten en daarna is er
in de Grote tent Bijbeluurtje. Er is nog een sportronde. … sporten worden. Foto’s gemaakt.
We gaan weer eten en na het eten is er kantine. Daarna gaan we een spel doen in het bos
‘’Verfoorlog”. Als het afgelopen is kan je kiezen om iets met drama muziek of een krantje te
maken. Als dat is afgelopen gaan we eten. Daarna is er tentuurtje en vervolgens thema
avond over partners en dan gaan we slapen.

Woensdag
Worden weer rond 8 uur wakker en gaan ontbijten daarna gaan we sporten en dan is er
Bijbeluurtje. Vervolgens gaan we nog een sportronde doen en daarna gaan we eten. Na het
eten gaan we het in daar gingen we vier spellen doen ondertussen moesten we een stok
zoeken voor het broodje bakken boven de BBQ daarna is er weer drama muziek en krantje
en dan gaan we naar bed.
En toen was het alweer donderdag!
Vandaag moesten we iets vroeger uit de veren dan normaal. We gingen namelijk een
boswandeling maken. Hup, uit bed, snel aankleden, tandenpoetsen en brood smeren. Toen
gingen we een heel stuk lopen in het bos. Uiteindelijk kwamen we op een hoge heuvel. Hier
gingen we gezellig ontbijten en Bijbelstudie houden. Het zonnetje straalde. Heerlijk, het
was geweldig mooi. Toen begon de terugweg stevig doorstappen en vrolijk fluiten 
Weer bij het kamp aangekomen mochten we heerlijk uitrusten en verveling zoeken. Daarna
gingen we lunchen . toen we allemaal weer verzadigd en verkwikt waren, begon de kantine
en vrije tijd.
’s Middags hadden we een speciaal programma, 3 dingen in 1. We hadden 3
onderdelen en elke groep draaide steeds door. Onderdeel 1 was creatief bezig zijn (potjes
maken en versieren). Onderdeel 2 bestond uit koken en onderdeel 3 was het dienstbaar bezig
zijn (onkruid wieden voor de boer).
Daarna gingen we eten met z’n allen. Dit eten hadden we met z’n allen voorbereid. Het was
een heerlijk 3 gangen menu.
’s Avonds gingen we sporten en hadden we een thema avond. Ook had Janne
Hamelink ons wat verteld over haar reis naar Peru (Lima).

Vrijdag
Het wakker worden was nog nooit zo fijn deze week als vandaag. Ontbijt op bed. Heerlijk
die lekkere eitjes en bolletjes. En dan ineens over op het chaosspel in het bos ’s middags en
de laatste voorbereidingen van de bonteavond en kampvuur.  Nog niet denkend aan 2
morgen. (schoonmaken en vertrek terug naar huis)

Bijbelverhalen
Maandag:
Exodus 17:1-6
Het verhaal ging over dat het volk Israël dorst had,
zij hadden dorst naar het aards stromende water.
Maar wij moeten dorst hebben naar het Levende
Water.
Mozes gaat met de vraag naar water naar God, God
droeg hem op een rots te slaan.
Het slaan op deze rots staat symbool voor de
kruisiging voor Jezus. Jezus moest geslagen worden
zodat wij onze geestelijke dorst kunnen lessen.
Dinsdag:
God krijgt de schuld van de dorst van de Israëlieten,
toch geeft Hij hen water net zoals wij Hem vaak de
schuld geven van alles en toch betaalde Hij voor onze
zonden aan het kruis.
Woensdag:
De Israëlieten leggen stenen ter herinnering aan Gods
hulp in de Jordaan.
God wil je altijd helpen en daar moet je voor danken.
Donderdag:
Het is erg belangrijk Jezus offer te herinneren, of je
nu pijn hebt of het moeilijk hebt. God is voor jou
gestorven. Overal in de Bijbel staan bewijzen van de
kruisiging.
Vrijdag:
Deze keer ging het over het priesterschap. We
moesten de opdrachten maken over edelstenen.

Bijbelsraadsel
Wat kan God uit een steen, een rots tevoorschijn laten
komen, of uit een steen maken?Noem minstens 4
dingen
*kinderen van Abraham (Mat. 3:9)
*brood (Mat. 4:3)
*water (Ex.17:6)
*honing (Ps. 81:61)
*lofprijzing (Luk. 19:40)
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Foto’s

Menukaartje
We hebben heerlijk gegeten deze week en dat hebben we allemaal aan de kokkies te danken.
Dank jullie wel!!
Maandag
Brood / Aardappels met doperwten, sla en gehaktbal met jus en appelmoes
Dinsdag
Brood / Pannenkoeken met stroop en suiker / Brood met tomaten-groentensoep
Woensdag
Brood / Brood / BBQ
Donderdag
Brood / Brood / Eigen 3-gangen menu
Vrijdag
Brood / Macaroni / Brood
Zaterdag
brood
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Sport
Deze week gingen we ook sporten, we deden Volleybal,Trefbal,Hockey en Voetbal. We
waren allemaal heel fanatiek en deden erg ons best. De dagen begonnen soms met ochtend
warming – up. Daarna gingen we eten en als we klaar waren gingen we sporten. We
speelden dit tent tegen tent. Iedereen vond het erg leuk, alleen omdat het soms heel erg
warm was werd het sportschema verandert. De laatste dag hebben we sport afgesloten met
een gezamenlijk potje slagbal. Met veel lol en pret kunnen we terug kijken op deze sport
momenten.

Het irritante geluid
Er zijn veel geluiden zachte, harde, vervelende en rustgevende geluiden. Maar voor dit
geluid moet je je oren beschermen en dat kan op verschillende manieren. Oorkleppen
op of 3 km afstand nemen. Ja, en dan is het tijd voor dat schelle, harde en irritante
geluid. Ja ik heb het over het schelle fluitje.

Interview Eunice:
Bent u eerder in dit kamp geweest als kind en waarom kom je nu
terug als leiding? Vond je het leuk om jarig te zijn hier op het kamp?
Ja zeker!! Alle mogelijke jaren 10 – 17 jaar ben ik naar het kamp
geweest. Ik ben teruggekomen als leiding, omdat het elk jaar weer zo
bemoedigend, opbouwend, soms ook confronterend, gezellig is op het
v&z kamp. Dit wil je gewoon niet missen. Groeien in je relatie met de
Heer. 
Het is extra leuk als je op kamp jarig bent, met zoveel leuk en
enthousiast bezoek! Echt een FEEST!

Interview Janneke:
Waarom kom je steeds terug naar vast & zeker?
Ik kom steeds terug naar vast & zeker, omdat ik hier nieuwe dingen
leer over God, dat ik kon gebruiken in mijn dagelijks leven. Als je
steeds vaker komt, kom je weer dezelfde leuke tegen en bouw je
vriendschappen op.

Interview Brenda en Anne-Louise:
Hoe ben je hier gekomen? Wat leek je leuk aan dit kamp voordat
je er was geweest? Wat vindt je nu van het kamp?
Janneke was zoo aardig om heel de zaal van Heart Cry vol te
plakken met posters van dit kamp en vonden het er erg leuk
uitzien.
We vinden het erg gezellig en zijn blij dat we zijn gegaan. We
hadden niet echt een idee over dit kamp, omdat we nog nooit op
kamp waren geweest.
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