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CONTACT
Kijk op www.bovenallesuit.nl voor nog meer 
foto’s en alle overige informatie. Heb je nog vragen 
neem dan contact op met Ingeborg (0611015675) of 
stuur een mailtje naar info@bovenallesuit.nl.

Ga je ook mee? Wij hebben er weer heel veel zin in!
 

Hartelijke kampeergroeten van Theo den Braanker, 
Martin & Ingeborg Eijkelenboom, Wout & Karin van 

Tilburg en Alfons & Carin van Zanten!
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DAGJESMENSEN / BBQ
Hou je helemaal niet van kamperen, maar wil je er wel 
een dagje bij zijn? Ook ‘dagjesmensen’ zijn van harte 
welkom! Zo zijn er de afgelopen jaren bijvoorbeeld veel 
gemeenteleden naar de BBQ op vrijdagavond gekomen.
Koop voor € 3,50 een dagpas bij de receptie, neem je 
eigen stoel en genoeg te eten mee en schuif gezellig 
aan!



BOVEN ALLES UIT DAGEN 2020
Ook dit jaar worden de Boven Alles Uit-dagen georgani-
seerd. Met Hemelvaart willen we weer gezellig en ont-
spannen kamperen met gemeente leden uit alle vier de 
wijken. Ieder in zijn eigen tent of caravan op een groot 
veld. Jong en oud, alleen, samen of met het hele gezin. 
Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, maar er 
is ook voldoende tijd om te ontspannen en er zelf op uit 
te trekken. Dat zijn in het kort de Boven Alles Uit-da-
gen! Ga je ook mee? Schrijf je dan in voor 27 maart!

DE CAMPING
We kamperen ook dit jaar weer op vakantiepark De 
Heigraaf in Woudenberg. Dit vakantiepark ligt naast 
het Henschotermeer en in een bosrijke omgeving. Op 
de camping hebben we een gedeelte van het Hooiland 
gereserveerd. We maken gebruik van het Hemelvaart-
arrangement van woensdagmiddag 20 mei t/m maan-
dag 25 mei. Dit kost € 143 voor een kampeermiddel 
incl. 4 personen. Ook is het mogelijk om een huisje of 
stacaravan te huren. Voor informatie hierover kun je 
contact opnemen met De Heigraaf.

PROGRAMMA IN HET KORT
Woensdagmiddag 20 mei komen de meeste mensen 
aan op de camping. ’s Avonds tijdens de opening is er 
een Amerikaans koffiebuffet.

Op Hemelvaartsdag 21 mei is er de mogelijkheid om 
met elkaar de kerkdienst op de camping bij te wonen. 
‘s Middags zijn er voor jong en oud activiteiten te doen. 
De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke avond-
sluiting.

Vrijdag 22 mei staat er niet veel op het programma. 
Duik het Henschotermeer in of ga op de fiets de omge-
ving verkennen! ’s Avonds is er weer de BBQ waar ook 
veel niet kampeerders uit de kerk naar toe komen. 

Zaterdag 23 mei is alweer de laatste dag, veel 
mensen gaan dan naar huis. Anderen blijven nog wat 
langer. Aan het einde van de ochtend is er een geza-
menlijke afsluiting.

TENT VAN DE KERK
Omdat het vorig jaar een succes was willen we ook 
dit jaar weer een ‘tent van de kerk’ organiseren. Heb 
je nog geen ervaring met kamperen en ook nog geen 
tent, maar zou je wel graag mee willen? Dan is dit 
het uitgelezen moment om het eens te proberen! Met 
elkaar willen we weer proberen een complete kam-
peeruitrusting beschikbaar te stellen. Wil je hieraan 
meehelpen of hiervan gebruik maken kijk dan op 
www.bovenallesuit.nl voor meer informatie! 

Vorig jaar ontvingen we deze enthousiaste reactie: 

“Super dat jullie de eerste kampeervakantie van onze 
kinderen mede mogelijk hebben gemaakt! Bedankt 
voor het leuke idee van de ‘tent van de kerk’. Bedankt 
voor het gebruiken van de tent, voor het verzamelen 
van de spullen, het meedenken en iedereen die een 
steentje heeft bijgedragen: dankjewel! Het was een 
mooie uitwerking van Handelingen 4 vers 32.”

André & Josien, Micha en Juda Visser.
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