
WIJ ZOEKEN JOU! 
DOE OOK DABAR OP EEN TOFFE CAMPING 
EN DEEL DE LIEFDE VAN JEZUS



Zo zou een filmpje over jouw zomervakantie er uit kunnen zien: 
een volleybaltoernooi, een toffe kinderclub, tot in de kleine 
uurtjes chillen met een stel tieners, gesprekken bij het 
kampvuur en een praatje met een jongen die je 
heeft gevraagd met hem uit de Bijbel te lezen. 
Ter afsluiting nog een serie shots van je 
teamleden, de jongelui met  
wie je twee weken 24/7  
hebt opgetrokken.
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Zo zou het kunnen zijn, als je je aanmeldt als 
vrijwilliger van Dabar. Je woont en werkt dan 
samen met 6-8 teamleden op een camping in 
Nederland. Samen organiseer je een afwisselend 
recreatieprogramma en je deelt je geloof met 
kinderen, tieners, jongeren en ouderen. Want dat 
is typisch Dabar: midden in het dagelijkse leven 
op de camping in woorden en daden getuige 
zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) 
niet kennen. 

Tof toch om zo van betekenis te kunnen zijn?!

Ieder jaar zendt Dabar meer dan 400 jongeren 
uit naar meer dan 20 campings in Nederland.  
Uit de verhalen waar ze mee thuiskomen, hoor je 
vaak deze zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je 
gééft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor 
terug. Om twee weken op zo’n speciale manier 
ingeschakeld te zijn in dienst van het evangelie, 
geeft een boost aan je geloof.’

Dat klinkt je misschien 
gek in de oren. Maar 

het is precies zoals één 
van de vrijwilligers zei: 

‘Je moet het doen,  
om het te ervaren!’



Teamwork
Het Dabarwerk is geen eenzaam avontuur, zelfs al zou je je in je 
uppie aanmelden. Je doet het werk altijd samen, in een team. 
En dat is maar goed ook, want ieder heeft zijn of haar eigen 
talent. Onderling verdeel je de taken. Samen draag je zo de 
verantwoordelijkheid, in afhankelijkheid van God en zijn Geest. 

Ook daardoor sta je er niet alleen voor.

Kijk voor een overzicht van campings en periodes op 
www.izb.nl/dabar. 

Voorbereiding
We sturen je niet zomaar op pad. We gaan er vanuit dat je graag 
goed voorbereid aan het werk begint. Daarom organiseren we in 
het voorjaar een Dabar Ontmoetingsweekend. Tijdens workshops 
en bijbelstudies word je toegerust voor het werk op de camping. 
Ook ontmoet je jouw team en krijg je informatie over de camping 
waar je in de zomer naar toe gaat. 

Elk team heeft een teamleider met speciale taken en  
verantwoordelijkheden. De teamleider krijgt extra support zodat  
hij/zij aan een sterk team kan bouwen. De vaardigheden die je  
hierbij leert, kun je ook goed toepassen in je studie of werk.
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Campingpastoraat
Op een aantal campings is ook een campingpastor 
aanwezig. Ben jij 25 jaar of ouder en spreekt deze 
taak je aan? Neem dan contact op met Dabar.



Daar sta je dan als Dabariste tijdens de avond-
sluiting. Je hebt keurig je praatje voorbereid maar 
uit de groep komen, out of the blue, ineens heel 
andere vragen. Over God en het waarom van het 
lijden. Het overkwam Daniëlle van Assenbergh op 
camping Het Berkenven in Vriezenveen. Moest zij, 

die als 23-jarige nog weinig van de schaduwzijden van het leven 
heeft ervaren, onvoorbereid een theologisch doortimmerd antwoord 
geven op deze waarom-vragen? ‘Ik stond een beetje met mijn 
mond vol tanden. Achteraf baalde ik daarvan en ik was ook best 
boos op God - Hij heeft toch beloofd je de woorden in de mond te 
geven op het moment dat je ze nodig hebt? Maar God bleef stil…’

De heftige vragen van de campinggasten lieten ook de andere 
teamleden niet los. ‘De volgende ochtend openden we de podcast 
Eerst Dit en die ging over, jawel, de waarom-vraag... Die middag 
hadden we vrij, we gingen naar een meertje en hielden een 
bidstond, omdat we beseften dat we Gods wijsheid nodig hadden. 

We besloten bij de avondsluiting een kampvuur te organiseren - 
iedereen kon zijn waarom-vragen op een papiertje schrijven en dat 

in het vuur gooien. Toen we dat die avond deden, was het muisstil. 
Zelf was ik trouwens nog steeds boos op God. Een teamlid speelde 
het lied waarin de volgende woorden klonken: “You say I’m strong 
when I think I’m weak.” Ik had niet verwacht dat ik zó snel antwoord 
zou krijgen!’

Het kwartje viel, niet alleen bij Daniëlle maar ook bij de andere 
teamleden. ‘Natuurlijk: juist als je het zelf niet weet op te lossen, kan 
Gods kracht zichtbaar worden! Doordat we zelf vastliepen, zijn we 
het bij God gaan zoeken en het van Hem gaan verwachten. Deze 
avondsluiting was nog veel mooier dan we zelf hadden kunnen 
bedenken.’ 

En de boosheid richting God? ‘Het was eigenlijk stiekem meer mijn 
eigen frustratie, mijn eigen trots, dat ik niet zelf capabel genoeg 
was om op dat moment een perfect antwoord te geven. Omdat 
God me dit lesje had geleerd, besloot ik het maar meteen in de 
groep te delen. Het kwam 
er misschien niet helemaal 
vloeiend uit, maar dat 
boeide me totaal niet!’

‘God leerde me een lesje’
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“You say i’m strong
when i think i’m weak.”



Aanmelden
De minimumleeftijd voor Dabar is 18 jaar. In overleg kunnen op sommige campings ook 
17-jarigen meedoen. Aanmelden kan via de website www.izb.nl/dabar, je kunt hier de 
voorkeur voor je periode en je camping opgeven.

Je kunt je ook met vrienden, je studentenvereniging of jeugdclub aanmelden (maximaal 
6 - 8 jongeren per team). We plaatsen jullie dan als team op een camping. 

Is teamleider iets voor jou?
Geef dit dan aan op het inschrijfformulier en je krijgt hierover verdere informatie.

@DABARWERK DABARWERK IZB.NL/DABAR

• PLEZIER HEBBEN • BIJBELLEZEN • ORGANISEREN • ZOMER-EVENT • JE GELOOF DELEN • KINDERCLUB • FEEST • SAMENLEVEN • AVONDSLUITING • MUZIEK MAKEN • DIEPGANG • BARBECUE • TEAMBUILDING • POPPENKAST • DIENEN


