Nadere informatie:

Gemeenschap Emmanuel

Tilly en Jan Hol-Schlooz, tel. 077-3828249
Marie Erlings-Bollebakker, tel. 0346-567341

De Gemeenschap Emmanuel is een van de nieuwe
bewegingen binnen de Rooms-Katholieke kerk. Zij
bestaat uit echtparen, gezinnen, alleenstaanden,
priesters en leken die zijn toegewijd in het
celibaat. Zij proberen trouw te zijn aan Gods
oproep om dienstbaar te zijn en Christus te
verkondigen in de wereld van vandaag.
De leden zijn ten diepste verbonden met de
Katholieke kerk, haar leer en traditie, maar zijn
tegelijk ook mannen en vrouwen van deze tijd. De
Gemeenschap is inmiddels verspreid over de hele
wereld.

Mocht u gratis extra folders of verdere
informatie willen ontvangen, dan kunt u bellen
naar Jan/Tilly Hol-Schlooz.

Extra informatie voor in uw agenda
In het voorjaar van 2019 wordt er voor
50-plussers weer een reis georganiseerd naar
Paray-le-Monial in Frankrijk, de stad van het H.
Hart van Jezus.

Georganiseerd door
Gemeenschap Emmanuel

www.emmanuelnederland.nl

50+ dagen

‘Welke weg
ga ìk?’

Gemeenschap Emmanuel
8 t/m 11 april 2018

‘Welke weg ga ìk?’
Van 8 t/m 11 april 2018 organiseert de
Gemeenschap Emmanuel een paar dagen speciaal
voor 50-plussers, met als thema ‘Welke weg ga ìk?’
Wat zijn de belangrijkste waarden in het leven voor
mijzelf en lukt het om daar echt naar te leven? Of
word ik geleefd door de waan van de dag, door de
dingen die nu eenmaal moeten gebeuren? Vliegen
de dagen voorbij zonder dat ik toe kom aan wat er
echt toe doet? Welke keuzes maak ik en bepalen die
keuzes de weg die ik ga? Welke weg maakt mij het
gelukkigst? Daar gaat deze midweek over.
Er zijn inleidingen op het thema, onderlinge deling
maar ook gebed, wandelingen in de natuur en er is
tijd voor ontmoeting en gezelligheid.
Het is een thema dat iedereen aan gaat. Wij nodigen
u daarom van harte uit om deel te nemen aan deze
midweek en ook om familie, vrienden en bekenden
mee te vragen.

Algemene informatie
Aanvang en sluiting:
De ontvangst is op zondag 8 april tussen 16.30 en
17.00u. De midweek eindigt op woensdag 11 april
rond 16.00u.
Plaats:
Deze midweek vindt plaats in Bezinningscentrum
Emmaus, Udenhoutseweg 15 in Helvoirt
(tussen Den Bosch en Tilburg)
Programma:
•
Inspirerende inleidingen
•
Dagelijks Eucharistieviering
•
Uitwisseling in kleine groepen
•
Gezongen ochtend- en/of avondgebed
•
Tijd voor ontspanning, wandeling in de natuur
en gezelligheid

Praktische informatie
•
De kosten per persoon bedragen € 198 bij
verblijf op een 2-persoonskamer.
•
Voor een 1-persoonskamer is er geen toeslag,
maar deze kan eventueel in een ander gedeelte
van het gebouw zijn.
•
De prijs is gebaseerd op volpension.
•
Betaling in termijnen is mogelijk. Mochten de
kosten een probleem zijn, neem dan contact
met ons op.
•
Deze 50+dagen zijn in principe gericht
op mensen boven de 50, maar mocht uw
echtgeno(o)t(e) jonger dan 50 zijn, dan is hij/zij
natuurlijk van harte welkom.
•
Alle dagen is er een priester aanwezig.

Inschrijfformulier
Uw gegevens
Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Uw eventuele partner die meegaat
Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Straat + nummer:
Postcode:
Woonplaats:

Opgave en nadere informatie

Telefoon:

Opgave kan door bijgaand inschrijfformulier op
te sturen, of via de website van de Gemeenschap
Emmanuel. Uw inschrijving is definitief na het
betalen van de bijdrage op bankrekening NL47
RABO 0113 7717 70 t.n.v. Stichting Emmanuel
Nederland, onder vermelding van “50+ dagen 2018”

E-mail:

Wacht niet te lang met uw opgave, want het aantal
plaatsen is beperkt. Zie ook onze website:

Keuze logies:

1 persoonskamer
2 persoonskamer

Eventuele extra gift voor mensen die
minder draagkrachtig zijn:
€
Bij voorkeur kamer delen met:

www.emmanuelnederland.nl
Bijzonderheden

Formulier
inzenden
naar:

Gemeenschap Emmanuel
p/a Tilly en Jan Hol
Moutzhofweg 135
5926 RA Venlo

Of:

vijftigplus@emmanuelnederland.nl

