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God is eeuwig trouw.
‘Abraham plantte in Berseba een tamarisk, en riep de naam van de
Heer, de eeuwige God, aan. (Genesis 21 : 33)
Lieve vrienden,
Dit jaar wordt het 34 jaar dat we midden tussen
inmiddels vier kampvelden mogen wonen . Ieder
kampveld wordt gekenmerkt door het type boom dat
daar is geplant. Na al die jaren zien we deze bomen
symbool staan voor de levens van jonge mensen die
hier kamperen.

Eikenkamp
In de Bijbel lezen we dat er mensen zijn
geweest die onder een eikenboom een
ontmoeting hadden met God. Zo zien we in de
jongste leeftijd (9 t/m 11 jaar) dat vele kinderen
ook een bijzondere ‘ontmoeting’ hebben met
God, door in te gaan op de uitnodiging om naar
de Heere Jezus te luisteren en Hem te gaan
volgen.

Dennenkamp
Direct naast het Eikenkamp ligt het
Dennenkamp. Jonge dennenbomen kleuren fris
en groen. Deze dynamische en sfeervolle
bomen zijn ook kwetsbaar, want door te snelle
groei vangen ze veel wind terwijl hun wortels
nog niet ver genoeg in de grond zijn gegroeid.
Dan is er natuurlijk het risico dat ze bij een harde
wind omwaaien. De tieners van 12 en 13 jaar in
dit kamp worden, naast sport & spel, toegerust
in het geloof in de Heere Jezus Christus om
wortel te kunnen schieten en zo stabiele en
stevige ‘bomen’ te worden.
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Beukenkamp
Op dit veld, waar in 1965 de eerste
jongenskamptenten stonden, zien we de
beukenbomen groeien. De meeste zijn groen
maar vlak naast het Beukenkamp staan ook
bruine beuken. Wat een prachtige bomen en
wat geven deze kleuren een mooi contrast.
Onder de grote bomen kun je heerlijk in de
schaduw zitten. De groene kleur doet ons
denken aan groei. Zo mogen de 13 tot 15
jarigen in dit kamp groeien in het geloof in de
Heere Jezus. Ook wij mogen blijven groeien in
geloof. Laten we voor elkaar daarin een
voorbeeld zijn.
Peppelkamp
Het veld voor het oudste kamp
(vanaf ongeveer 16 jaar) noemen
we Peppelkamp. Peppel is het
Achterhoekse woord voor een
populier. Ongeveer 20 jaar
geleden stonden hier meer dan
50 peppels, waarvan een aantal
houten klompen zijn gemaakt.
In de oudste kampen wordt o.a.
uitgekeken naar bekwame
toekomstige kampleiders om
leiding te kunnen gaan geven in
de jongste kampen. Zij die zich
geroepen weten en bereidt zijn
de ‘klompen’ (lees: schoenen)
aan te trekken om het Evangelie
zowel in hun eigen omgeving als
in het kamp te brengen, mogen
tot zegen zijn voor velen anderen.
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Je begrijpt dat we ons gezegend weten
dit prachtige terrein te mogen beheren.
Na een leeg kampterrein vorig jaar hopen
we dat deze zomer weer meer dan 500
deelnemers met 160 kampleiders en
ondersteunend ‘personeel’ de
kampvelden en de keuken in aparte
‘bubbels’ kunnen gaan gebruiken.
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Er is veel faciliterend werk aan dit
kampseizoen vooraf gegaan. Ondanks de
nog geldende beperkingen zijn er ook
nieuwe mogelijkheden, waaronder de
inzet van de gele Amerikaanse
Schoolbus. Met deze bus heeft Henk
vorig jaar 10 weken in de Achterhoek
kunnen oefenen. Nu komt de bus goed
van pas om de 20 oasekampen zoveel
mogelijk van dienst te kunnen zijn bij de
vele activiteiten.

Dank voor jullie gebeden en financiële
ondersteuning.
Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,

Henk & Els Langeveld
Foto: aantal boomnamen voor de
multifunctionele speurtocht op de Oase
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