
	 	 Emmanuel 
Herfstweekend

19-20-21 okt. 2018 
Helvoirt 

Voor het héle gezin!

Laura 38: “Ik ben wel gelovig, mijn man niet. Maar ik 
geloof wel op mijn eigen manier. Ik vind in mijn 
omgeving of in de kerk niet wat ik zoek. Ik heb ook het 
gevoel dat ik niet in het perfecte plaatje pas. Bij het 
ophalen van onze kinderen van het kamp hebben we 
gezien dat het een plek is waar je je geloof kunt 
beleven en dat echt iedereen welkom is. Daarom zijn 
we nieuwsgierig naar dit weekend.”  

Informatie en aanmelding 
www.emmanuelnederland.nl/
activiteiten/herfstweekend. 

Contact 
Secretariaat: 085-2731730


info@emmanuelnederland.nl

Anja Vergouwen: 040-3410015


Volg ons op FB:   

        [EMMANUELHERFSTWEEKEND]  

	 	
Prijzen 
Vol pension (vrij-zo) 
Volwassene	  	 € 42

Tieners		 	 € 42

Kinderen t/m 12 jaar	 € 28

 

Overnachting (2 nachten)

Gezinskamer budget (3-7 pp)	 € 20 pp (€ 10/kind)

Gezinskamer met douche (4pp)	 € 30 pp (€ 15/kind)

Luxe Kamer met douche (2pp)	 € 47 pp

Tienerkamer (4pp)	 	 € 15 pp

Jongerenkamer (4pp)	 	 € 20 pp        

 

Kosten van inschrijving € 12/gezin/single

 

Prijzen zijn totaalprijzen; geen dagprijzen.  

Kinderen tot twee jaar, die in eigen campingbedje slapen 
zijn gratis. 

Kamers worden op volgorde van inschrijving toegewezen. 
Mocht de kamer van voorkeur niet meer beschikbaar zijn, 
dan nemen wij contact met u op. 
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Jongerenmeeting 
17+ 

Voor jullie is er de keuze: je kan je 
aansluiten bij het hoofdprogramma, 
maar je kan ook meedraaien met de 
herfstweekend crew: de groep jongeren die ook 
het zomerkamp heeft geleid neemt je meteen in 
hun midden op. Samen doen jullie de animatie van 
het kinderprogramma, help je bij het uitzetten van 
spellen en draai je mee in de bediening en service. 
Voor de ‘crew’ is er vooraf en na afloop een eigen 
programma. 


Doe je graag mee? Stuur dan een mailtje naar:

emmanuelherfstweekend@gmail.nl, 

dan sturen we je extra informatie.

Van harte welkom!


 

Creche, peuters en kleuters
Kom je ook?


Luisteren naar een 
verhaal, lekker 
spelen of 
poppenkast kijken  
en natuurlijk 
buitenspelen in het 
speeltuintje of in het 
bos verstoppertje 
doen!


Programma 
Dit weekend bieden we je een gevarieerd 
programma aan waarin je zelf keuzes maakt. Een 
workshop volgen, een bosspel met je kinderen of 
na een heerlijke wandeling aanschuiven in ons 
huiscafé voor een kop koffie met een goed 
gesprek. Of in de avond tot rust komen in de 
kapel, een biertje komen drinken in de bar, er is 
voor ieder wat wils!


- Kinder- en tienerprogramma’s

- Meeting jongeren 17+

- Lezingen , film en workshops

- Sport- en  spelactiviteiten

- Huiscafé & Bar

- Zang en muziek. Gebed en stilte

- Mountainbiken of wandelen in de duinen

- Ontmoeting en deling

- Persoonlijke levensverhalen

- Eucharistieviering


Animatieteam 


Ervaren leiding van de 
zomerkampen zal tijdens het 
weekend verschillende activiteiten 
aanbieden waar je aan mee kunt 
doen. Zowel voor de kinderen en tieners als voor 
de jongeren en volwassen.


M I S S I E &  : de groep jongeren die ook 
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Er is een crèche en peuterprogramma.          
Voor de 4 en 5 jarigen is er een eigen 
kleuterprogramma.  
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Herfstvakantie!  
Genieten van de laatste zon. 
Uitwaaien.  
Eropuit met het hele gezin! 

In de Noord-Brabantse bossen, vlakbij het 
natuurgebied De Drunense Duinen ligt een oud 
klooster: Emmaus, een authentieke locatie, voorzien 
van twee moderne vleugels met gastenverblijven. 


Een ideale plek om elkaar te ontmoeten, je te laten 
inspireren en om dingen met je gezin te doen waar 
je in het drukke leven moeilijk aan toe komt. 

Dat is de plaats waar het eerste herfstweekend voor 
gezinnen en jongeren wordt gehouden. Welkom!


Het thema van dit jaar is: 

“Schuld en Vergeving - Vallen en Opstaan”. 

Waar schuld wordt weggeredeneerd verdwijnt 
vergeving. Verzoening brengt verzachting en nieuwe 
kansen.


“Het gaat niet om hoe vaak we vallen,  
maar om hoe vaak we opstaan.” 

H. Moeder Teresa

Sprekers
GELUK 
Peter en Catherine Verbeiren 
Peter is godsdienstleerkracht en 
getrouwd met Catherine.


Peter werd gevraagd als ‘uitsmijter’ bij de 
klassenfuif van zijn klas. Diep in de nacht 
kwam de vraag die hem niet meer losliet 
en de aanleiding was van zijn onlangs 
verschenen boek: “Meneer, hoe komt het 
dat u altijd zo gelukkig bent?”

Catherine en Peter spreken over de zoek-
tocht naar ‘duurzaam geluk’ en hoe dat vorm krijgt in 
het gewone dagelijkse leven.

SCHULD - 
KINDERMISBRUIK EN KERK
Guido Vergouwen 
Guido is advocaat en vader van 5 
kinderen en adviseur van de 
bisschop.

MET DE BLIK VAN JEZUS 
Daniela en Harold Kuijpers 
Daniela is huisarts en Harold werkt 
als psychiater in het ziekenhuis.


Aan de hand van ontmoetingen uit het leven van 
Jezus, kijken we naar wie Jezus is. Hoe kijkt Hij naar 
ons? Hoe kunnen wij naar Hem kijken? Harold en 
Daniela lichten dat toe met voorbeelden uit hun 
werkzame leven als arts en als opvoeders van 
opgroeiende kinderen.

Is er leven na de dood? Bestaat de hemel? Zijn er 
bewijzen? Wat zeggen ons de ervaringen?


OPSTAAN UIT DE DOOD - 
BIJNA-DOOD ERVARINGEN 
Marc Goris 
Marc is historicus en theoloog en 
docent op een middelbare school.


Waarom schuld niet verjaart, maar de opdracht 
doorgaat. Over wat waar is, en wat niet, wat goed is, 
en fout.
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Wouter 11:  “Als ik in 
de kapel kom voel ik 
dat God er is. Hij is 
dan heel dichtbij.” 

Martijn 24 : “Ik zat al heel 
lang met wrok en boosheid 
over iets en ik wilde het er 
nooit met iemand over 
hebben.  
Ik voel me nu bevrijd en 
opgelucht.” 

De oude kapel vormt het hart van het klooster. 

Alle gangen komen daar op uit. Het is een heel 

bijzondere kapel. Niet alleen bouwkundig. Het is 
een plaats waar al meer dan honderd jaar 

dagelijks wordt gebeden, 

waar mensen innerlijke rust vinden, 


een plaats waar God zich laat ontmoeten.
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Tieners  
Middelbare school t/m 16 jaar 

Natuurlijk is er voor jullie 
een eigen programma. Uit 
Rome vliegen we twee 
bijzondere gasten in: 
Kathleen Lahiffe en Father 
Raphael van de 
Emmanuel School of Mission. Zij hebben op 
jonge leeftijd huis en haard verlaten en werken 
sindsdien bijna full time met jongeren, in tal 
van evangelisatie-projecten. Ze vertellen hoe 
door een jaar te geven, hun hele leven is 
veranderd.

Eline 15: “Ik merk dat ik 
hier sneller aansluiting 
vind dan op school. Ik 
kan hier mezelf zijn en 
met vrienden alles 
bespreken.” 

Sprekers

Kinderen 
groep 3 t/m 8 

“ 

In het programma maken de kinderen spelen-
derwijs kennis met de basis van het christelijk 
geloof. Thema’s als eerlijk zijn, vertrouwen en 
vergeving komen aan bod. Er is een programma 
voor alle kinderen samen, maar ook in leeftijd-
groepjes met vaste begeleiding, zodat kinderen 
zich gauw thuis voelen en vrienden kunnen 
maken.


Tim 10: “Ik vind de sketches altijd heel grappig. Soms 
zie ik dingen die ik zelf ook wel eens meemaak. En 
hopelijk gaan we weer lekker voetballen met Bart en 
Rini. Dat wil ik écht niet missen!”     
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