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3. Bak tenminste 5 broden of 5 roti’s. 

4. Leer een cake of pom bakken.  

 

Gevorderde 

1. Schrijf een lied over de liefde van 

Jezus. 

2. Leer een padvindersklas brood  of 

cake bakken. 

3. Presenteer tenminste 3 Sabbat 

School thema’s.  
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Naam:  Hand. Instructeur_________________ 

Datum __________________________ 

Kampeer – en overlevingsvaardigheden 

1. Leg 5 verschillende vuren aan en beschrijf 

hoe ze gebruikt worden.  

2. Bereid een kampmaaltijd zonder kookge-

rei  

3. Maak een knopen bord met tenminste 20 

verschillende knopen. 

4. Leg uit waar je op let bij het uitkiezen van 

een kampeerplek.  

5. Maak een  tent met middelen uit de natuur.  

6. Ken 5 sjorringen.  

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum______________________________ 

Gevorderde  

Doe mee aan een overlevingskamp met een 

groep Rezigers en een leider. 

Hand. Instructeur_____________________ 

Datum______________________________ 

Levensstijl verrijken 

1. Voltooi een onderscheiding in evangelisa-

tiebediening, gezondheid, huisnijverheid, 

kunst. Gevorderde. 

2. Voltooi een onderscheiding in evangelisa-

tie, gezondheid, muziek of wetenschap. 

Hierbij verklaart ondergetekende dat de kan-

didaat__________________________ de 

Vriendklas succesvol heeft afgerond en mag 

worden geinstalleerd.  

Dtum:______________________________ 

Om de Pioniersklas te doen moet je: 

1. 14 jaar oud zijn en of in de 3de 
Mulo zitten of iets daaraan gelijk. 

2. Een actief lid van de padvinderij 
zijn. 

3. De Jeugd Gelofte kennen en kun-
nen verklaren. 

4. Het boek ‘Boodschappen voor de 
Jeugd’ lezen.  

 
 
Hand. Instructeur__________________  
Datum___________________________ 



Onderscheiding.  

4. Voltooi de Marching en Drilling 

onderscheiding. 

Hand. Instructeur____________ 

Datum_____________________ 

Natuur Studie 

1. Lees het verhaal van Nicodemus en 

leg het verband tussen dit verhaal en 

het levenscyclus van een vlinder. 

Teken het levenscyclus van een rups 

en geef daarbij de geestelijke bel-

angrijkheid aan.  

2. Voltooi een Natuur Onderscheiding 

die niet eerder gemaakt is. 

Hand. Instructeur_____________ 

Datum ______________________ 

Buitenshuis Leven 

 1. Maak met een groep van tenminste 4 

personen, waarvan 1 volwassen counse-

lor moet zijn, een trektocht van 25 km. in 

een platte landsbosgebied waarbij 1 

avond in de openlucht of in een tent 

doorgebracht wordt. Maak 

aantekeningen en bespreek het land-

schap, flora en de fauna.  

2. Doe een Recreatie Onderscheiding die 

je niet eerder gedaan hebt.  

3. Doe een E.H.B.O. examen voor 

Reiziger. 

Reizigersklas Vereisten 

Bestudeer het persoonlijk werk van de 

Heilige Geest en Zijn relatie tot de men-

sheid en bediscussieer zijn betrokken-

heid in geestelijke groei. 

2. Verrijk door persoonlijke studie en 

groepsdiscussie je kennis over de 

gebeurtenissen van de laatste dagen die 

leiden tot aan de Wederkomst. 

3. Ontdek door studie en discussie van 

de Bij- 

bel wat de ware betekenis van sabbat-

viering is. 

4.  Wees in het bezit van een geldig 

gedenkverzen certificaat. 

Hand. Instructeur__________ 

Datum___________________ 

Gemeenschapsdienst 

1. Breng als groep of persoon een 

vriend naar tenminste 1 van je kerk of 

Zendingsjeugd bijeenkomsten. 

2. Organiseer op je eentje of als groep 

een project waarin je anderen tot dienst 

bent. Voer dat uit.  

3. Bespreek hoe een christelijke jeugdi-

ge zich in dagelijkse situaties moet op-

stellen tegenover mensen, contacten en 

metgezellen. 

Hand. Instructeur _____________ 

Datum_________________________ 

Vriendschapsontwikkeling 

1 Bepaal door groepsdiscussie of persoon-

lijk onderzoek je houding ten opzichte van 2 

van de volgende onderwerpen: (a) zelfcon-

cept, (b) de relatie met ouders, familie en an-

deren, (c) verdienen en uitgeven van geld, 

(d) Invloed van leeftijdsgenoten op elkaar. 

2. Noteer gedurende een discussie wat de 

noden van mensen met een beperking zijn 

en plan een feest voor kinderen met een 

beperking en hou dat feestje.  

Hand. Instructeur___________________ 

Datum____________________________ 

Gezondheid en Fitheid  

1. Voltooi 2 onderscheidingen in Matigheid. 

2. Organiseer een gezondheidsfeest. Heb 

daarin de gezondheidsprincipes, toespra-

ken, demonstraties enz. 

Hand. Instructeur __________________ 

Datum ___________________________ 

Organisatie en Leiderschapsontwikkeling 

1. Bespreek en maak een schema van de 

Surinaamse Zending der Zevende-dags 

Adventisten en noem de departementale 

functies op.  

2. Doe in 2 plaatselijke kerk programma’s 

mee van 2 departementen.  

3. Maak vereisten 3,5,6 van Rentmeester 


