
Zomervakantie workshops  
 

Animatie 
Ook dit jaar komt Animatieteam.nl onze sport en spel activiteiten weer 

verzorgen. Deze keer hebben we leuk nieuws:  
Op de bingo na is het geheel gratis! 

 
 

Gebedshuis 

Dit seizoen het Gebedshuis in ere hersteld als apart gezette plek om God in alle rust te 
ontmoeten. Een plek waar je je even kunt terugtrekken uit de gezellige drukte van de 
camping als je daar behoefte aan hebt. 
  
Je kunt bidden en in de stilte God zoeken, en er 
zijn creatieve materialen om mee aan de slag te 
gaan beschikbaar. Soms zijn er vrijwilligers 
aanwezig, zij bieden een luisterend oor en 
willen met je bidden.  
Er worden gebedswandelingen, een prayer 
course en workshops georganiseerd, meer 
informatie hierover vind je in het programma of 
op de informatieborden.   
  
Je kunt altijd terecht in het gebedshuis, dag en 
nacht. Als er geen vrijwilliger aanwezig is kun je met een toegangscode, die op te vragen is 
bij de receptie of de beheerder, naar binnen. 
Voor meer informatie en vragen kun je mailen naar gebedshuis@betteld.nl  
  
We hopen dat deze plek voor jullie tot zegen mag zijn!  

 

Prayer course 
Elke zondag van 10:30 – 11.30 uur in het Gebedshuis.  In een uurtje kijken we met elkaar 
naar een korte video van Pete Greig over gebed. Hij behandelt in iedere video een aspect 
van bidden, zoals b.v. aanbidding, vragen of onbeantwoorde gebeden. 
Daarna nemen we de tijd er even over door te praten en gaan we het vooral ook doen: 
oefenen met bidden. 
 

Startdienst 

Elke zondagavond beginnen we de week met de startdienst. Deze dienst is bedoelt voor jong 
en oud. Hierin worden de sprekers, het kinder- en tienerwerk voorgesteld en zal er voor alle 
leeftijden wat te doen zijn. 
 

  

mailto:gebedshuis@betteld.nl


Soldaat van Christus 
Kort maar krachtige workshop met onderwijs uit het boek “Soldaat van Christus” van 
Sylvester Rozema. Thema’s zijn bijvoorbeeld ontdek je missie, ken je vijand, je grenzen 
bewaken. Na een introductie over het thema ga je er zelf aan de hand van opdrachten mee 
aan de slag. 
 

Logos avond 
Het Logos instituut verzorgt spreekbeurten: 

maandag 11 
juli 

Stef Heerema  Continentenspreiding in Bijbels perspectief 

maandag 18 
juli  

Gert-Jan van Heugten Aliens Ontmaskerd - Krijgen we bezoek van 
bewoners van andere planeten? 

maandag 25 
juli  

Ruben Jorritsma De historische betrouwbaarheid van de 
evangeliën 

maandag 1 
aug 

Ilana Pruis Neurologie - zijn wij ons brein? (15-2: Ilana komt 
nog met def. titel) 

maandag 8 
aug 

Kees van Helden Jongerencultuur 

maandag 15 
aug 

Cees Rentier 
(Evangelie & Moslims) 

Islam en geloofsverdediging 

 

Alleengaande ochtend 
Bent u alleen en vindt u het leuk om nieuwe contacten op te doen, kom dan op dinsdag naar 
de alleengaande ochtend. 
 

Talent voor de Koning 
Onze God heeft iedereen verschillende talenten gekregen. Ben jij 12 jaar of ouder en wil je 
graag jouw talent woensdagavond op het podium laten zien, meld je dan uiterlijk 
dinsdagochtend aan bij de bandleider van die week. Voorbeelden van talenten die je voor 
zijn gegaan zijn: zingen, dansen, muziek voordracht, mime, maar misschien heb jij nog een  
ander leuk talent, laat het dan weten. Let op, er zijn maar een beperkt aantal deelnemers 
mogelijk! 
 

Olie in de Bijbel Workshop - € 5,- p.p. Max 15 pers. 
Het gebruik van essentiële oliën zien we al terug in de bijbel. 
We duiken samen het Woord in en geven informatie over deze plantensappen en waarom ze 
zo goed zijn voor ons lichaam. 
Ze zitten boordevol moleculen, wat heeft God het fantastisch gemaakt. 
Wat kan je er precies mee en waar kan je het voor toepassen? 
 
Wil jij ook meer weten over het gebruik van de natuur zoals het bedoeld is en hoe je een 
natuurlijke EHBO kan inzetten in het dagelijks leven? 
Dan nodig ik je graag uit voor een workshop. 



Kosten zijn 5,- entree. 
 
Uiteraard ga je niet met lege handen naar huis en maak je een eigen bodyscrub of 
huidserum. 
 


