
Hallo Kalebieten,
In deze kalebietbrief speciale aandacht voor 60-jaar Kaleb (deel2), 
de jongerendag en natuurlijk ook de wintersport naar een hele 
nieuwe locatie. Verder blikken we even terug naar twee geweldige 
Inspireweekenden waar zo’n 140 tieners en leiding mee zijn geweest. 
Reacties die we na die tijd kregen, waren “Dit weekend was echt een 9 
voor mij” en ook “Mijn geloofsvlammetje is weer feller en harder gaan 
schijnen. Nu is het aan mij om dit zo te houden” een ander zei: “Mijn 
passie voor God heeft echt een boost gehad.” 

Het thema van de weekenden was “Close(d)”. Om closer te worden gingen 
we met elkaar stoelendansen en op het tweede weekend zelfs levend 

stoelendansen. Daarna hebben we in 
groepjes nagepraat over hoe en of jij God 
close ervaart. 

De volgende dag stond er na de 
Bijbelstudie een 10-kamp op het 
programma. Veel hilariteit natuurlijk. 
Sommigen gingen wel heel hard over die 
stormbaan. ’s Avonds kwam Erwin Hout 
zijn getuigenis delen. Hij zit ‘opgesloten’ 
in zijn lichaam omdat hij op 19-jarige 

leeftijd een duikongeluk heeft gemaakt 
waardoor hij vanaf zijn nek bijna helemaal 
verlamd is. En toch zegt hij: “Ik ervaar God 

heel close.” Dit verhaal raakte vele tieners.  
Naderhand kwamen sommigen ook voor 
gebed.

Zondag is traditioneel een gezamenlijke dienst waarbij tieners en leiding ook 
dingen mogen delen. Ewoud Bos deelde bij de jongste groep dat als we ‘close’ 
met God willen zijn we ook zijn ‘navolgers’ moeten worden en dat vraagt ook 
wat van ons. Bij het weekend van de oudste tieners waren er een paar hele 
indrukwekkende getuigenissen waar ook wat tranen bij vielen. 
We willen dit stuk afsluiten met wat één van de tieners ons vroeg: “Zouden 
jullie willen bidden dat wat ik tijdens dit weekend heb geproefd mag 
vasthouden?” Dat is ook ons gebed dat ze het goede van God mogen 
vasthouden maar ook verder mogen groeien in geloof. 



Geef je op voor het 60 jaar Kaleb deel 2
op 26 november in Gouda

Inmiddels zijn de voorbereidingen van 60-jaar Kaleb deel 
2 in volle gang. Er hebben een heel aantal mensen zich al 
opgegeven maar er kunnen er nog veel meer bij. Omdat 
we er echt een feestje van willen maken roepen we jullie 
op om allemaal te komen en je vrienden en kennissen mee 
te nemen. Het programma begint om 15 uur met koffie en 
lekkers en loopt tot half 10 ’s avonds. Zowel het middag- 
en avondprogramma inclusief het eten zijn gratis maar in 
verband met inkopen is het handig dat je, je wel opgeeft. 
Steekwoorden zijn: gezelligheid, ontmoeting, herinnering, 
een Kalebquiz, eten, drinken, en ’s avonds is er een mooi 
jubileumconcert met Marc Floor, finalist van The Voice Kids, en 
worshipband InSalvation! Als je bij deze dag wil zijn geef je dan 
op via www.kaleb.nl. 

Jongerendag op 26 november in Gouda (16 t/m 26 jaar)
Voorafgaand aan de jubileumavond gaan we voor jongeren van 16 t/m 26 jaar, 
een jongerenevent houden. Dit is voor jongeren die willen groeien in geloof. 
We duiken samen de Bijbel in en gaan onder leiding van goede sprekers op 
zoek naar Gods bestemming voor jouw leven. Daarnaast is er natuurlijk veel 
tijd voor worship, gezelligheid, lekker eten, lol en bijzondere activiteiten. Zoals 
gezegd, combineren we deze eerste jongerendag met het Kaleb jubileumfeest 
waardoor je ’s avonds kunt genieten van Insalvation en Marc Floor. Voor meer 
informatie en je opgave kun je terecht op www.kaleb.nl.

Wintersport in Boltigen van 25 feb. t/m 4 maart 
(17 t/m 26 jaar)
Voor jongeren van 17 t/m 26 jaar heeft Kaleb een geweldige 
wintersport voor maar €399,- in het prachtige Zwitserse Gstaad - 
Zweisimmen - St Stephan-gebied met meer dan 260 km aan pistes. 
Van zaterdag 25 februari t/m 4 maart 2023 gaan we op reis naar een 
prachtig guesthouse met mooie kamers, groepsruimten en een heuse 
whirlpool. Het is een vakantie die niet alleen leuk is voor ‘wintersport-
beginners’, maar ook zeker voor gevorderden! Tjek ook hiervoor onze 
site voor meer informatie. (www.kaleb.nl)

Gift 
Als jij het werk van Kaleb ook de komende jaren wil steunen, kun je belasting aftrekbaar een 
gift overmaken op NL56INGB0690860463. 
Je kan ook deze QR-code gebruiken. 

Gebed
Tot slot zouden we jullie willen vragen om ook regelmatig te blijven bidden voor het 
Kalebwerk. We beseffen maar al te goed dat we afhankelijk zijn van onze liefdevolle God.


