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Uitnodiging na die 
SKOOLVERLATERSKAMP 

 

DV Sondag 14 Junie - Saterdag 20 Junie 2020 
 

Die skoolverlaterskamp was vir elke jongmens wat dit tot dusvêr meegemaak het die absolute 
hoogtepunt van hulle skoolloopbaan.  Daarom beveel ons dit ook baie sterk aan elke skoolverlater 
(matrikulant) van 2020, of jong belydende lidmate, sou jy verlede jaar belydenis van geloof afgelê het.  
Dit is ’n geleentheid wat jy nooit weer in jou lewe kan meemaak nie en dit is ons ervaring dat die Here 
met hierdie kamp ‘n unieke geleentheid vir elke skoolverlater gee om geestelik te groei, om voorbereid 
tot die volwasse lewe toe te tree.  Terselfdertyd getuig almal wat dit voorheen bygewoon het van die 
besonderse pret wat hulle kon beleef saam met mense wat uit dieselfde agtergrond kom wat dit ook 
juis so ontspanne maak.  Kom sien of ons jou kan verras met hoe lekker mens kan leer en kamp en 
wat nog alles... 
 
Wees verseker dat ons jou verwagtinge gaan oortref! 
 
KAMPBESONDERHEDE: 
Kampterrein: ESPERANZA (sentraal geleë – ongeveer 20km buite Viljoenskroon, minder as 70km 
vanaf Potchefstroom) 
 
Bymekaarkom by Esperanza Kampterrein: Om 14:00 op Sondag 14 Junie 2020 (ons stuur die 
merker (“location”) van die terrein later met WhatsApp aan kampers). Ons wil graag 15:00 met die 
Kenmekaar program begin! (Indien Pretoria 'n sentrale bymekaarkomplek is, kan ons vervoer vanaf 
Pretoria en terug na Pretoria reël (vervoer sal teen 'n klein bykomende koste geskied). 
 

Kostes: R1 000,00 per skoolverlater.   
Die Gemeenskaplike Kerkkantoorkommissie (GKK) het besluit om 'n bedrag geld beskikbaar te stel om 
kinders se kampkoste te subsidieer. 'n Aantal kinders se koste kan met R300,00 gesubsidieer 
word indien hulle by die kamporganiseerders aansoek doen daarom.  
 
Ons versoek kerkrade om kinders uit hulle gemeente met minstens dieselfde bedrag te subsidieer, of 
om kinders uit hulle gemeente se volle koste te betaal. 
 
Ouers moet asb. vrymoedigheid neem om u kerkraad te vra om kinders te subsidieer of hulle 
heeltemal te borg. Ons ondervinding is dat kerkrade dit met graagte vir die kinders in die gemeente 
doen. Dit is voorwaar ‘n geleentheid wat geen skoolverlater behoort te mis nie.  Die vrug hiervan kom 
weer terug in die gemeente.  Indien 'n gemeente nie 'n skoolverlater kan subsidieer nie, kan die 
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kamporganiseerders bo en behalwe die hulp van die GKK verdere finansiële hulp help soek, maar 
finansies moet nie 'n rede wees om die kamp te mis nie! 
 
Ons versoek asb. dat kerkrade 'n besluit sal neem om dit vir Skoolverlaters moontlik te maak 
om die kamp by te woon. 

 
Kampgelde kan na die volgende bankrekening betaal word: 
Bank:   CAPITEC 
Rekeningnaam:  APK Skoolverlaterskamp 
Takkode:  470010 
Rekeningnommer: 1309 417 359 
Verwysingsnommer: Naam en van (van skoolverlater) 
 
Voltooi die aangehegte inskrywingsvorm en stuur per e-pos voor/op 10 Junie 2020 na: 
Ds Attie Boshoff van APK Pretoria-Oos:   attie.boshoff@apk.co.za   
of per WhatsApp na 071 229 3035 
 

Groete in ons Here Jesus Christus, 

 

 

A Boshoff (VDM) 
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