
Gemeenschap Emmanuel
De Gemeenschap Emmanuel is een 
internationale beweging binnen de Rooms-
Katholieke kerk. 

Jong en oud, singles, gezinnen en priesters 
komen geregeld samen voor uitwisseling, gebed 
en ontspanning.

Iedereen is welkom om mee te doen, er zijn 
activiteiten door heel Nederland. 

Kijk op de website voor actuele informatie.

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

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

  50+
dagen

Gemeenschap Emmanuel
19 t/m 22 april 2020 in Helvoirt

Georganiseerd door
Gemeenschap Emmanuel

www.emmanuelnederland.nl

Bel� f
de lente 

in je geloof

“Wat mij bijzonder geraakt heeft 
waren de zang en de muziek.”

Ine (53)

“Zo’n midweek is echt bijtanken bij 
Onze Lieve Heer. Als het je te veel 

wordt, ga je lekker buiten wandelen. 
Er moet niks hier, dat vind ik fijn.”

Toos (60)

“Ik vond het nog mooier dan een 
vakantie, het geloof komt hier 
veel dichterbij. Toen ik naar huis 
ging, voelde ik me zo licht als 
een veertje”

Petra (65)

waren de zang en de muziek.
Ine (53)



Beleef de lente
in je geloof
De lente maakt blij: alles wordt groen, 
bloemen bloeien en de zon schijnt weer. 
Tijdens de 50+ dagen van de Gemeenschap 
Emmanuel gaan we op zoek naar een 
nieuwe lente in ons geloof. Geloven we dat 
vernieuwing echt mogelijk is, voor onszelf en 
voor de kerk?

We laten ons inspireren door bijzondere 
verhalen en mooie vieringen. Moet ik een 
halve theoloog zijn om God te ervaren, of 
is een nuchtere, praktische benadering 
mogelijk? Met dergelijke vragen gaan we aan 
de slag. In alle vrijheid, niks moet.

Vanzelfsprekend is er volop tijd om 
ervaringen uit te wisselen. Geniet van de 
mooie natuur rondom Bezinningscentrum 
Emmaus in Helvoirt. Maak anderen 
enthousiast en neem ze mee. 
Van harte welkom!

Algemene informatie
De midweek vindt plaats in Bezinningscentrum 
Emmaus, in de prachtige landelijke omgeving van 
Helvoirt. De ontvangst is zondag 19 april tussen 
16.00 en 17.00u. De midweek eindigt woensdag 22 
april rond 16.00u.

Programma:
• Inspirerende inleidingen
• Dagelijks Eucharistieviering
• Uitwisseling in kleine groepen
• Gezongen ochtend- en/of avondgebed
• Tijd voor ontspanning, wandeling in de natuur 

en gezelligheid

Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum: 
Uw eventuele partner die meegaat:
Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:

Straat + nummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Keuze logies:     1 persoonskamer 
     2 persoonskamer
Eventuele extra gift voor mensen die 
minder draagkrachtig zijn:
 €
Bij voorkeur kamer delen met: 

Bijzonderheden

Keuze logies:     1 persoonskamer 
     2 persoonskamer

Praktische informatie
• De kosten per persoon bedragen € 249 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.

Opgave en nadere informatie
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+ lente 2020”

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

Formulier inzenden via mail of post naar:
Gemeenschap Emmanuel

p/a Tilly en Jan Hol
Moutzhofweg 135

5926 RA Venlo
vijftigplus@emmanuelnederland.nl

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier


