Pro elschets kinderkampleiding S ch ng Jozua:
Je bent een christen
• je hebt de Here Jezus aangenomen als je persoonlijke Verlosser en Zaligmaker
• Je lee in goede verhouding met God, d.w.z., je hebt een dagelijkse rela e met Hem
•

Je lee in goede verhouding met je naaste, voor zover het van jou a angt

•

Je leven is een goed voorbeeld voor de kinderen. Denk hierbij ook aan roken,
taalgebruik, ongepaste grapjes en Gal 5:22

Het evangelie uitdragen op een manier die past bij Stg Jozua:
• De basis van het evangelie is het uitgangspunt. De kinderen leren dat ze een zondaar
zijn en dat ze vergeving nodig hebben. De Here Jezus is gestorven voor onze zonden
en Hij is opgestaan. Als je in Hem geloo , als je Hem aanneemt, zijn je zonden
vergeven en heb je eeuwig leven. Het is geweldig om met Hem te leven.
Kinderen als doelgroep
• Je verlangt ernaar om kinderen het evangelie te brengen
• Je vindt het leuk met kinderen om te gaan, bent gericht op het kind, jdens
programma-onderdelen, maar ook tussendoor.
• Je neemt het kind serieus en biedt het kind een omgeving van vertrouwen en
veiligheid
• Je bent je bewust van je voorbeeldfunc e en handelt hier ook naar
• Je kan duidelijk regels stellen en bent hier consequent in.
• Leuke originele spellen, die goed voorbereid zijn
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Teamplayer (je kunt elkaar vertrouwen en op elkaar rekenen)
• Je programma-onderdelen zijn thuis voorbereid en op papier uitgewerkt (op de 2e
kampvergadering)
• Je helpt elkaar, ook als het niet jouw onderdeel is. Je kunt op elkaar rekenen.
• Je staat open voor feedback
• Je gee feedback waar nodig (open zijn naar elkaar)
• Je vraagt hulp als je die nodig hebt
• Je komt afspraken na
• Consequent zijn in handhaven van regels
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Het is een rookvrij kamp. Als je meent dat je echt niet zonder kunt, ga je in je eentje
roken, zonder dat een kind/ ener je ziet.
Na een programma-onderdeel ruim je in principe direct de materialen op.
Je bent het volledige kamp aanwezig, vanaf de opbouw, tot en met het opruimen en
gezamenlijke afsluiten.
Voor het kamp zijn er 2 vergaderingen. Je bent in principe bij beiden aanwezig.
Na het kamp is er een evalua e. Hierbij vragen we ook je aanwezigheid

Ik heb de pro elschets kinderkampleiding van Stg Jozua gelezen en verklaar dat ik
hieraan wil voldoen.
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Handtekening:

