Beste Graad 7
Baie dankie dat jy ingeskryf het vir die Godsdiens spesialisasie van 25 tot 27 Mei 2018 by Oord Goudrand.
Ons bring die naweek deur by die fasiliteite van Hoërskool Randburg in Randburg.
Jy gaan verseker ’n wonderlike ervaring beleef die naweek saam met Tannie Janita, Oom Michael & Ds.
Henning.
Maar soos alle lekker goed is daar ook ’n bietjie werk wat julle kry - wat julle vooraf kan doen en saam bring.
Gaan doen navorsing oor Godsdiens in ons volk se verlede, kies 2 van die items hieronder en bring ietsie
saam oor die onderwerp:
•
Jan van Riebeeck se gebed toe hy voet aan wal gesit het
•
Die rol van die Hugenote in ons land
•
Die rol van die Bybel op die Groot Trek
•
Die Gelofte by Bloedrivier
Tydens die kamp sal ons die werkstuk in groepsverband met mekaar bespreek.
Ander Inpak Items:
•
NB: Nota met nood kontak nommers en Mediese fonds besonderhede (Onder aan dokument)
•
Jou Bybel
•
Notaboekie en Pen
•
Vrydagaand: Spandrag /aktiewe drag
•
Saterdag: Formele Voortrekkerdrag (Denim, Gholfhempie en Onderbaadjie met donkerblou Baadjie
vir koue)
•
Gemaklike en warm klere
•
Slaapsak, kussing en oprolmatras (Ons slaap in ’n saal – maak seker jy is warm)
•
Sweetpak om in te slaap (nie slaapklere nie)
•
Bordesak – Volledig (papierborde binne gewone bord vir etes asseblief)
•
Toiletbenodighede en handdoek
•
Bring klere saam wat jy kan aantrek tydens ons Saterdagaand funksie – Klere soos mans en vrouens
sou aantrek in die Bybelse tyd. Moenie koop nie, gebruik bietjie inisiatief. Ons gaan pret hê.
•
Snoepie geld
Ons vra ook dat ouers hulle kinders kom optel by Gereformeerde Kerk - Linden na afloop van die erediens
wat ons daar gaan bywoon. Dit sal fantasties wees as ouers saam met ons die erediens kan bywoon.
Eredienste is gewoonlik teen 10h00 klaar. Dit is die afsluiting van ons Belofte Spesialisasie en verpligtend.
GGN Adres: Hoërskool Randburg, 183 Malibongwe Rylaan, Fontainebleau, Randburg
Kerk Adres: Gereformeerde Kerk - Linden, 3de Laan, Linden, Randburg
LW: om die kenteken te verwerf MOET die kind die erediens bywoon, dit is ons einddoel.
Janita Pieterse (Spesialisasie aanbieder: 072 825 8555) - Sien daarna uit om jou op die kamp te ontmoet.

