
Op 15 januari 2017 is de Kick Off van het Bethel BE1 
onderwijsprogramma. Kinderwerk wil jongens en meiden klaar 
stomen voor de tienertijd. Klaar om situaties rondom: zelfbeeld/
imago, vriendschap, media invloed, risicogedrag/groepsdruk en 
seksualiteit/respectualiteit aan te kunnen! 
Weerbaarheid vanuit je identiteit in Jezus:  wees overal BE1!  

De data voor groep 7 & 8 zijn:
- Zondag 15 januari, 19 februari, 19 maart, 21 mei en 18 juni 2017
- BE1 Bootcamp: weekend 12/13/14 mei 2017

Datum voor ouders/opvoeders over BE1 Bootcamp:
- Maandag 8 mei 2017 (20:00 – 22:00 uur)
 
BE1 heeft een doordachte leerlijn. We bouwen steeds voort op de 
lessen van de vorige BE1 zondag. We werken aan vriendschap met 
elkaar en de Heer. Dat is de reden dat wij uw kind indelen in ‘vaste’ 
groepen zodat het vertrouwder en veiliger is om geloof met elkaar te 
delen, vragen te stellen en om geloofsstappen te maken. U als ouder 
betrekken wij hier ook bij. U ontvangt elke zondag de ‘Vraag Maar 
Raak’  kaartjes. Hierop staan gespreksvragen. Ook uw kind krijgt 
deze kaartjes. Want wat is het enorm belangrijk om over alles met uw 
kind in gesprek te blijven. 
Opgave voor de BE1 zondag en BE1 Bootcamp is belangrijk. Zorg dat 
uw kind met een evt. vriend of vriendin, geen één onderdeel mist. 

BE1 zondag:
- Voor wie: groep 7 & 8 (geef ook je vriend/vriendin op!)
- Wanneer: (zie data hierboven)
- Opgave: www.bethel.nl/kinderen/BE1, uiterlijk 9 januari 2017
- Vragen: Margriet v.d. Veen, mvdveen@bethel.nl

zondag



12, 13 en 14 mei 2017

Workshops, sport&spel, competitie elementen, nachtspel, gebed, 
sprekers, lekker eten en nog veel meer!!

We trekken een weekend lang met elkaar op. We zullen uw kind 
uitdagen om echt een statement te maken door te kiezen voor een 
leven met Jezus, de basis van waaruit ze in hun tienertijd gezonde 
keuzes zullen maken bij alles wat op ze af zal komen. Hierbij wordt 
vooral gefocust op keuze’s op het gebied zelfbeeld, vriendschap, 
media, groepsdruk en seksualiteit/respectualiteit. Wat laat de wereld 
ons zien en hoe mogen wij door de ogen van God naar deze zaken 
kijken en er mee omgaan?! Het zijn zeer aansprekende onderwerpen 
voor kids, de meeste kids hebben er nu al mee te maken. Samen met 
u mogen wij de kids hierop voorbereiden. 

Kortom een kamp dat levens veranderend kan zijn in een setting 
waarbij inhoud en ontspanning wordt afgewisseld.

BE1 Bootcamp:
- Voor wie: groep 7 & 8 (geef ook je vriend/vriendin op!)
- Wanneer: vrijdag 12 mei (16:00 uur) tot zondag 14 mei (13:00 uur)      
   2017.
- Opgave: www.bethel.nl/kinderen/BE1
- Vragen: Margriet v.d. Veen, mvdveen@bethel.nl

Bootcamp


