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Gemeenschap Emmanuel
WIE?
Een katholieke gemeenschap van jong en oud,
singles en gehuwden, priesters en mannen en
vrouwen die zich aan God wijden in het celibaat.

WAT?
1. Jezus dagelijks ontmoeten, in het bijzonder in
de eucharistie en de aanbidding.
2. Samen komen voor uitwisseling, gebed en
ontspanning.
3. Doorgeven dat God jou, mij, iedere mens
onvoorwaardelijk bemint.

WAAR?
Door heel Nederland; en in 66 andere landen
over de hele wereld.

Nederland
Ontmoet Emmanuel in jouw omgeving!
Op verschillende plaatsen in het land
komen de leden van Emmanuel bij elkaar.
Sommige activiteiten zijn wekelijks, andere
één keer per maand. Iedereen is welkom bij
onze gebedsgroepen, vormingsdagen,
barbecue, aanbidding, bedevaart en
missies. Je kunt altijd vrijblijvend aanhaken.
Kijk op de website voor de agenda
van de verschillende regio’s:

emmanuelnederland.nl

Simone, moeder van 4 kinderen:
“Tijdens het zomerkamp worden er leuke, uitdagende
activiteiten georganiseerd en onze kinderen voelen zich
er heel veilig. Er is echte interesse en aandacht voor ze.
Ook worden ze aan het denken gezet door de thema's die
in de deelgroepjes besproken worden. Wat voor ons ook
heel waardevol is, is de beleving van het geloof. Thuis is
het doorgeven daarvan soms best lastig. Tijdens de
kampweek worden de kinderen echt geraakt en hebben
ze ervaringen die wij ze als ouders
nooit hadden kunnen geven. Wij
zijn als ouders heel dankbaar
dat we onze kinderen met
een gerust hart naar zo'n
geweldig kamp kunnen
laten gaan!”

Zomerkamp
Iedere zomer organiseert de Gemeenschap Emmanuel een kamp voor basisschoolkinderen. Een week vol met bosspelen, kampvuur, musical, plensmiddag én inhoud. Elk jaar is er een ander bijbelthema dat op een voor
kinderen aansprekende manier wordt uitgewerkt, zoals: ‘Voor de leeuwen’ of
‘Die Daan die Durft!’. Info: zomerkamp@emmanuelnederland.nl
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Tieners
Meerdere keren per jaar wordt er een weekend georganiseerd speciaal voor
tieners vanaf de brugklas t/m 15 jaar. Een weekend om andere gelovige
tieners te ontmoeten en vriendschappen op te bouwen. Het is een plek waar
ze zichzelf kunnen zijn en hun relatie met God kunnen ontdekken. Samen
hebben zij het over passende thema’s, is er tijd voor gebed en leuke
activiteiten. Het hoogtepunt van het jaar is het TienerTriduum met Pasen. Vier
dagen ontdekken detieners waar het echt om gaat in ons geloof; het sterven
en verrijzen van Christus. En dat afgewisseld met momenten van ontspanning.
Info: tieners@emmanuelnederland.nl

”Tienerweekends zijn
leuk!
Daar zie ik mijn vrie
nden weer”

Hands up!
Het ‘Hands up for Jesus’- weekend is voor jongeren van 16 t/m 18 jaar. Zo’n 5
keer per jaar komen de jongeren bij elkaar om gezellig samen te zijn. Er zijn
leuke ontspannen activiteiten en serieuze momenten om het geloof met elkaar
te vieren en te delen hoe je in je drukke schoolleven het geloof een plek kunt
geven. Als jij ook andere enthousiaste katholieke jongeren
wilt ontmoeten, dan ben je van harte welkom op het
volgende ‘Hands Up’-weekend.
Info: handsup@emmanuelnederland.nl

”Eigenlijk vind ik
de stille
aanbidding heel
mooi.”

www.mariageboorte.nl

Suzanne: “De Maria Geboortekerk is voor
ons hele gezin een plek waar we ons thuis
voelen. De kinderen gaan met vrienden en
vriendinnen naar de verschillende kinder- en
tienerclubs. En tijdens de mis op zondag is er een
crèche en kinderwoorddienst. Zo ervaren ze op
een speelse en natuurlijke manier hoe mooi het
geloof is en hoe divers de kerk - iets wat wij hen
graag mee willen geven als schat voor hun leven.
Wij genieten van de mooie vieringen en de
ontmoeting met heel verschillende
mensen van alle leeftijden.”

Maria Geboortekerk
Begin jaren negentig is de Maria Geboortekerk in Nijmegen toevertrouwd aan
de Gemeenschap Emmanuel. Sinds 2014 is deze onderdeel van de nieuwe
Stefanusparochie. In deze grote parochie wordt samengewerkt met andere
bewegingen, ordes en congregaties. Het is een parochie met een missie zoals
elke parochie die heeft. Diverse leden zijn betrokken bij de muziek, de liturgie,
de evangelisatiemissies, pastorale
activiteiten enzovoorts. Zij werken
samen met parochianen die
geen lid zijn van de
Gemeenschap Emmanuel.

Connected!
Connected richt zich op stellen, getrouwd of ongetrouwd, die hun relatie willen
verbeteren. Net als je auto heeft je relatie zo nu en dan een onderhoudsbeurt
nodig, een soort opfrissing. Waar sta ik? Waar sta jij? En hoe kunnen wij onze
relatie nog meer verdiepen?

Ik realiseerd
e me na Conn
ected dat mij
eigenlijk mijn
n relatie toc
kostbaarste
h
bezit is. Sam
vrouw wil ik d
en met mijn
ie blijven ver
diepen, wij z
ijn nooit klaa
r…

door
ons o.a.
n
le
e
o
v
en
Wij
t elkaar
e
m
r
e
e
ed m
den!
Connect
d verbon
o
G
t
e
m
meer

50+ reis
Voor vijftigplussers is er de reis naar Paray-le-Monial
in Frankrijk. In dit plaatsje verscheen Jezus in 1673
aan de heilige Margaretha Maria Alacoque en
toonde zijn Heilig Hart met de woorden: “Dit is het
Hart dat de mensen zo heeft liefgehad”.
Info: vijftigplus@emmanuelnederland.nl

Nellie (56): “Ik had me voor de reis opgegeven met
het idee: ik ga mee en laat het maar op mij
afkomen. De meeste deelnemers waren vreemden
voor mij, maar na een dag was het net een grote
familie.
Het begon ’s morgens met een lekker ontbijt. Dagelijks
vierden we de eucharistie, op een voor mij bijzondere wijze, heel
mooi met zang en gitaar. Je kon echt merken, dat iedereen er met
zijn hart bij betrokken was. Er was iedere dag een inspirerende
lezing en volop de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Door
de informele sfeer ontstond gemakkelijk een persoonlijk gesprek.
In de middag was er tijd om het prachtige stadje
Paray le Monial te bekijken. Een bijzondere
ervaring was voor mij de wandeling door de
prachtige natuur naar een kapelletje in
de buurt. De heerlijke Bourgondische
maaltijden met gezellige gesprekken
aan tafel gaven mij het gevoel van
een inspirerende bedevaart en mooie
vakantie ineen.”

www.fidesco.nl

Mieke Scholte vertrok als 23-jarige voor
twee jaar naar Madagaskar:
“ Een van mijn taken was kinderen te behandelen als
fysiotherapeute samen met het lokale team. Aanvullend heb
ik een praktijk van de bodem af opgezet in een school voor
meervoudig gehandicapte kinderen en werkte ik in een
opvanghuis voor gehandicapte mensen. De armoede
en de daarbij horende onrechtvaardigheid troffen
mij enorm. Met praktische oplossingen en
therapieën hebben wij levens veranderd.
Veel ouders wisten niet wat er precies met
hun verstandelijk gehandicapte kind aan
de hand was. Het was boeiend om te
merken dat als je de tijd neemt om dit
aan ouders uit te leggen, de houding
van de ouders verandert en zowel
moeder als kind opbloeien.”

Fidesco
Fidesco is een missie-organisatie van de Gemeenschap Emmanuel, opgericht in 1981. Sindsdien zijn er wereldwijd meer dan 1500 professionals aan
de slag geweest in ontwikkelingslanden voor een periode van rond de twee
jaar. Vrijwilligers zijn singles en echtparen (met of zonder kinderen). Ben je
geïnteresseerd in een uitzending of wil je onze vrijwilligers financieel ondersteunen? Kijk op: www.fidesco.nl

Jongeren
Carmen (23) vertelt over haar ervaring met de
Paas3Daagse:
“Voor mij was de prachtige paasliturgie een compleet
nieuwe ervaring. Ik was wel gelovig, maar toch was
het voor mij niet altijd even vanzelfsprekend om met
mijn ouders ‘vrijwillig’ en ‘enthousiast’ elke zondag
mee naar de kerk te gaan… Tijdens deze
Paas3Daagse was het alsof er een vonk aanging in
mijn hart door de schoonheid van de liturgie. De
Paaswake zelf gaf me werkelijk een
‘wow’-gevoel! Zoiets had ik nog
nooit eerder meegemaakt.”

Nederland
De Emmanuel jongeren organiseren verschillende nationale in internationale
activiteiten voor leeftijdsgenoten. In Nederland trekt vooral de Paasdriedaagse
veel jongeren uit het hele land.
De Emmanuel Studentenhuizen voor mannen en voor vrouwen in Nijmegen en
Leiden bieden de gelegenheid om met andere studenten samen te wonen, te
studeren en je geloofsleven te verdiepen.
Info: jongeren@emmanuelnedeland.nl
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Jongeren internationaal
Elk jaar zijn er wel internationale bijeenkomsten waarbij de jongeren aansluiten,
zoals de wereldjongerendagen en weekends die door
Emmanuel jongeren in andere landen worden
georganiseerd.

In de Emmanuel Schools of Mission (ESM) in Europa, Azië en de VS
worden jaarlijks tientallen jongeren gevormd om in hun leven God een
plaats te geven en Hem bekend te maken in de wereld.

Informatie
U bent van harte welkom bij onze activiteiten!
Check onze agenda op

emmanuelnederland.nl
Gemeenschap Emmanuel
Postbus 95310
2509 CH ’s-Gravenhage
Tel.: 085 - 273 17 30
Email: info@emmanuelnederland.nl

Giften aan de Stichting Emmanuel Nederland zijn aftrekbaar van
de belasting.
Stichting Emmanuel Nederland IBAN: NL47 RABO 0113 7717 70

www.emmanuelnederland.nl
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