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Een of twee weken in de 
zomervakantie - op een camping 
in Nederland - op een ontspannen 
manier contact leggen met 
campinggasten, het geloof delen, 
een luisterend oor bieden. 



Als campingpastor (m/v) leef je op de camping en 
deel je het dagelijks leven met campinggasten. 
‘Present zijn’, daar draait het om in deze vorm 
van pastoraat. Je bent beschikbaar voor camping-
gasten, in het bijzonder voor de volwassenen. 
Je hebt een open oor en een ruim hart voor deze 
mensen, hun verhalen en problemen, en je denkt 
mee in hun geloofs- en levensvragen.

Je werkt samen met het Dabarteam, een groep 
jongeren die allerlei activiteiten organiseren voor 
kinderen, tieners en volwassenen om in woord 
en daad het evangelie te delen. De activiteiten 
kunnen je helpen om contact te leggen met 
campinggasten en relaties op te bouwen. Op 
sommige campings word je gevraagd om voor 
te gaan in een laagdrempelige samenkomst. 

Campingpastors zijn geen hele of halve dominees. 
Het zijn actieve, betrokken gemeenteleden, die 
in het dagelijks leven voor de klas staan, in het 
bedrijfsleven of in de gezondheidszorg werken. 
Heel verschillende mensen, maar dit hebben ze 
gemeenschappelijk: een hart voor mensen en 
passie voor het evangelie.



Ondersteuning
Jaarlijks wordt een ontmoetingsdag voor campingpastors 
georganiseerd. Je wisselt ervaringen en ideeën uit, en je wordt 
toegerust voor het werk op de camping. Als campingpastor krijg 
je een andere campingpastor als maatje zodat je kunt sparren en
je verhaal kwijt kunt. Ben je voor de eerste keer campingpastor? 
Dan kan je ter voorbereiding een dag meelopen met een ervaren 
campingpastor. Ook ontvang je diverse materialen die je 
kunnen helpen in het campingpastoraat. Bij elke camping is een 
plaatselijke commissie betrokken die praktische ondersteuning 
en begeleiding biedt voorafgaand aan de zomer en tijdens je 
periode op de camping. 

Informatie en aanmelden
Heb jij interesse om campingpastor te worden? Kijk voor meer 
informatie op www.izb.nl/dabar. Je kunt je aanmelden via het 
websiteformulier. Voor vragen over campingpastoraat kun je 
contact opnemen met ons via dabar@izb.nl of 033 - 461 19 49. 

Als je je aanmeldt, nodigen we je uit voor een kennismakings-
gesprek. Tijdens dit gesprek wordt het campingpastoraat verder 
toegelicht en kijken we of de rol van campingpastor bij je past. 

 Let op! 
  De minimumleeftijd om campingpastor te worden is 25 jaar. 

Hoewel veel campingpastors met hun partner of gezin 
naar de camping gaan, is dit geen voorwaarde. Het is 
ook mogelijk om je alleen aan te melden.



‘Luisteren. Naast de mens gaan staan. Een hand op de schouder leggen. 
Laten zien dat jij ook je tranen hebt. Delen in de worsteling’, zegt 
Erik Tramper (52) als hij in steekwoorden benoemt wat het camping-
pastoraat inhoudt. ‘Wie wil er nog echt luisteren vandaag? Luisteren 
is moeilijker dan praten.’

Hoe relaxed en zomers-vrolijk de camping ook oogt, achter de deuren 
van de stacaravans gaat veel verdriet schuil. ‘Gebrokenheid, verhalen 
over ernstige ziekten, teleurstellingen in het leven, beschadigingen.’ 
Toch zijn het ervaringen die Erik niet graag had gemist. ‘Ik zou elke 
predikant die ervaringen toewensen. De gesprekken plaatsen je 
met twee benen midden in de werkelijkheid. Ze hebben mijn leven 
verrijkt. Ik heb wonderlijke ontmoetingen gehad, waarin mensen het 
weldadig vonden dat ze hun verhaal kwijt konden. Bij het terras van 
de camping ontmoette ik een vrouw in een rolstoel. Ze wilde wel 
een gesprek met me, op voorwaarde dat we niet over het geloof 
zouden praten. ‘Ik ben er voor u’, had ik gezegd. Aan het eind van 
de ontmoeting vertelde we waarom ze me die voorwaarde had 
gesteld. Zo hadden we het er alsnog over. Ik kon woorden van 
troost en verwachting meegeven, haar nabij zijn in haar worsteling.’

Naast de ontmoetingen met de volwassenen had Erik dagelijks 
contact met de jonge vrijwilligers van het Dabarteam. ‘We begonnen 
elke dag met gezamenlijke bijbelstudie. Ik bemoeide me niet met de 
leiding, maar was beschikbaar voor gesprek, als vertrouwenspersoon.’

Erik Tramper was met zijn vrouw Ellen campingpastor in Stavenisse.

‘Wie wil er 
nog echt 
luisteren 
vandaag?’



‘En intussen 
God Zijn werk 
laten doen’



Na hun eerste ervaring als campingpastors in Ermelo wisten Rob en Natasja Riemersma: 
dit is ons op het lijf geschreven. Ze hebben de gave van gastvrijheid en gaan ontspannen met 
campinggasten om. ‘En intussen God Zijn werk laten doen.’

De Riemersma’s zijn geheide kampeerliefhebbers; eerst met de tent, daarna de vouwwagen 
en nu de camper. Hoe begin je als campingpastor, zonder enige ervaring? Natasja: ‘Tijdens 
de informatie-avond ontmoetten we een stel dat deur aan deur op bezoek ging bij camping-
gasten. Bij hen werkte dat, maar dat past niet zo bij ons. Wij kozen ervoor om aanwezig te 
zijn bij alle kinder- en tieneractiviteiten. Elke ochtend om 10.00 uur schonken we koffi e voor 
de opa’s en oma’s, vaders en moeders die hun (klein)kinderen bij de club brachten. Op die 
manier legden we spontaan contact.

Er waren best wat alleenstaande ouders met kinderen op de camping; elk van die vaders/
moeders had schrijnende ‘littekens’ opgelopen in het leven. Eén van hen zei de gesprekken 
zo te waarderen, omdat ‘ik me bij jullie niet hoef te schamen over mijn leven’. Waar ze zelf 
zouden aarzelen om God onder ogen te komen met alles wat er is gebeurd, mochten we hen 
juist wijzen op het feit dat Hij genadig is. Je mag bij Hem komen zoals je bent.

Onze caravan was een trekpleister, met name voor jongelui. Dat vonden we belangrijk: we 
wilden maximaal beschikbaar zijn, toegankelijk voor gesprek, open. In liefde en geduld iets 
communiceren van God, getuige zijn. Niet te zwaar op de hand, het is tenslotte ook vakantie.
Ik merk hoe in die twee weken mijn geloof is opgebouwd. Soms daagde het werk me uit om 
mijn grenzen te verleggen. Een avondsluiting verzorgen voor een groep campinggasten - dat 
doe ik niet dagelijks. Maar toen ik aan de beurt was, merkte ik hoe dat God die bijeenkomst 
leidde. Ik ervoer Zijn aanwezigheid.’

Het campingpastoraat is het echtpaar op het lijf geschreven. ‘Uitstekend bevallen’, evalueert 
Rob. ‘We gaan heel graag nog eens.’ 
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