
 
 

Kogelberg Farm Hostel 

Grabouw 

Vir 2022 se graad 11’s. 

“Julle is ’n lig vir die donker wêreld rondom julle. 

Almal moet kan sien dat julle glo.” 



 

Die belydeniskamp vind hierdie jaar plaas vir alle 2022 graad 11’s oor die naweek van 14-16 Januarie by 

Kogelberg Farm Hostel, naby Grabouw.  

Deur die naweek gaan ons saam kuier, eet, watervalle soek, swem, saam bid en saam gesels oor 

belangrike sake van geloof in Jesus en jou belydenisaflegging. 

Wat moet jy saambring? 

• Jou Bybel en ‘n pen 

• Warm klere vir die koeler aande 

• Koeler klere vir die dag 

• Swemklere, hoed en sonbrandroom 

• Toe skoene om mee te stap (tekkies) 

• Slaap-goed (Kussing, slaapsak) 

• Bad-goed 

• Bring asb. ‘n pak beskuit of ‘n pak koekies saam vir laat-aand kuiers 

Reisreëlings 

Ons vertrek Vrydag 14 Januarie om 13:00 vanaf NG Kenridge en mik om Sondag  16 Januarie weer 13:00 

terug te wees by die kerk.  

Kostes 

Dit gaan R950 kos om te gaan kamp. Indien jy graag wil gaan kamp maar nie al die geld kan betaal nie, 

skakel gerus met Christi (082 728 9762 of christi@ngkenridge.co.za) dan maak ons ‘n plan.  

Die kerk se bankrekening besonderhede is as volg (indien jy ‘n EFT-betaling wil maak): 

FNB Tjekrekening: 62622466458 
Takkode: 250655 (Willowbridge) 
Rekening naam: NG Gemeente Kenridge 
Verwysing: B-Kamp en jou van 
 

Sperdatum vir inskrywing: Maandag 10 Januarie 2022 

Sluitingsdatum vir die inskrywings is Maandag 10 Januarie. Die spyseniers het teen dan die getal 

kampeerders nodig vir hul voorbereidings. 

Voltooi asb. die vrywaringsvorm in en handig dit by die kerkkantoor in of epos dit vir Christi 

christi@ngkenridge.co.za. Ons sien uit na ‘n heerlike tyd saam! 

 
  



 

INSKRYWING- & VRYWARINGSVORM 
 

Kampeerder naam & van:   

Kampeerder selnommer:  

Kampeerder e-posadres:  

Kampeerder se adres:  

  

 
 

BELANGRIKE BESONDERHEDE 

Mediese besonderhede: 

Mediese fonds:  

Mediese fonds nommer:  

Opsie:  

Afhanklike Geboortedatum:  

Hooflid:  

Hooflid ID:  

Hooflid se kontakbesonderhede 

E-posadres:  

Telefoon (H):  

Selfoon:  

Huisadres:  

 

 
   

Verklaring en toestemming: 
Hiermee verklaar ek (Kampeerder se volle voorletters en van),   

  

dat ek kennis neem van die aktiwiteite, soos vervat in die inligtingstuk en dat ek op eie risiko gaan 
deelneem aan die Belydeniskamp tydens die bovermelde datums. Ek verklaar hiermee dat ek bewus is 
dat daar gevare bestaan weens my deelname en die aard van die kamp. Daarom vrywaar ek NG 
Kenridge, alle werknemers (deeltyds en/of voltyds), vrywilligers asook onafhanklike diensverskaffers van 
enige aanspreeklikheid vir enige verlies of skade wat mag voortspruit weens deelname aan die 
Belydeniskamp tydens bovermelde datums op grond van die volgende voorwaardes: 
1. Die leiers sal die nodige veiligheidsmaatreëls tref, dit kommunikeer, daarby hou, dat ek my van 

sodanige maatreëls vergewis en vroegtydig beswaar sal aanteken, indien nodig; enige Kampeerder 
wat buite die maatreëls optree dra self verantwoordelikheid vir enige verlies of skade as gevolg 
daarvan. 

2. Die leiers kan die genoemde program ter enige tyd aanpas soos deur die situasie vereis word, sonder 
konsultasie met Kampeerders. 

3. Die Kampeerders sal alle wettige opdragte gehoorsaam en enige Kampeerder wat buite die genoemde 
opdragte optree dra self verantwoordelikheid vir enige verlies of skade as gevolg daarvan. 

4. Dat my deelname aan die Belydeniskamp op eie uitsluitlike risiko plaasvind. 
 
 
In ooreenstemming met die bg. verklaring moet die leiers bewus wees van die volgende: 
  



 

Kroniese mediese toestand:  

 
Medikasie (voorskrif, asma pompies, ens.) 

 

  

 
Enige allergieë (Kos, medikasie, natuurlik, ens.): 

 

  
 
Enige dieët-verwante versoeke: 

 

  
 
Hiermee verklaar ek as Kampeerder dat ek die bg. vrywaring verstaan en my daaraan onderwerp. 
 
____________________________ 
Handtekening (Kampeerder) 
 
Kampeerder onder 18 jaar oud: 
Hiermee verklaar ek (Ouer/voog se volle voorletters & van): 

  
I.D. nommer:   as ouer/voog van bovermelde kind 

dat ek: 
1. bewus is van die aard van die Belydeniskamp soos in die inligtingstuk hierbo vervat is en ek gee 

toestemming vir my kind se deelname;  
2. die bg. verklaring onderskryf en dat die inligting hierbo waar en korrek is.  
3. met my handtekening waarborg ek dat ek, inderdaad, die ouer/voog van bogemelde kind is. 
 
   

Handtekening (Ouer/Voog)  Datum 
 
 
 


