9 september 2014
Hallo allemaal!!
Over ruim een maand is het weer herfstvakantie: tijd voor het jaarlijkse misdienaarskamp van de
Paterskerk. Dit jaar is dit kamp niet alleen voor de misdienaars, maar voor alle kinderen die
betrokken zijn bij de kerk, bijvoorbeeld:

- De misdienaars en hun broertjes en zusjes
- Leden van kinderkoren/Zangers van Sint Frans
- Misdienaars uit de Grote Kerk
- Kinderen die we kennen van de kinderwoorddienst of knutselgroep
- De zondagse kinderen
- Leden van Rock Solid
Voor welke leeftijd?
Het kamp is bedoeld voor kinderen van 7 jaar tot en met 17 jaar.
Wanneer?
Het kamp begint op vrijdag 24 oktober om 19.00 uur en eindigt op zondag 26 oktober om 14.00
uur.
Waar?
We verzamelen op de vrijdag in de pastorie van de Paterskerk en we verwachten dat iedereen dan
al thuis gegeten heeft. Daar kunnen de kinderen op de zondag ook weer opgehaald worden.
Wat kost dat?
15 euro per deelnemer. Wie om wat voor reden dan ook niet de mogelijkheden heeft om deze
eigen bijdrage te voldoen, kan contact opnemen met Bram Jansen of een van de leden van het
priesterteam. Dit bedrag kan bij aanmelding overgemaakt worden naar de rekening van de
jongerengroep van Venray: NL28RABO0136472052 t.n.v. M. Houwen.
Hoe meld je je aan?
Middels een mail. Vermeld in deze mail die je stuurt naar Irene Ansinger (via
http://paterskerkvenray.nl/reacties.html, via formulier)

- Naam
- Geboortedatum
- Lengte
- GSM-nummer ouder(s) (voor noodgevallen)
- Kledingmaat bovenkleding: 122 - 176, S / M / L
- Allergieën/medicijngebruik
Tot wanneer kun je je aanmelden?
Tot en met 7 oktober 2014.
Wie leiden het kamp?
De hoofdleiding van het kamp bestaat uit Bram Jansen en Irene Ansinger. Voor vragen kun je bij
hen terecht.
Het kamp wordt verder geleid door acolieten van de Paterskerk en leden van de twee Venrayse
jongerengroepen. De leiding is het gehele weekend bereikbaar op het mobiele nummer van Bram.
Verdere informatie volgt ongeveer een week voor aanvang van het kamp.
Wij hebben er al zin in en hopen op een fantastisch kamp!
Bram Jansen,
Irene Ansinger

