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P R A K T I S C H E  I N F O R M A T I E :

Het is alweer 3 jaar geleden dat 
Finding Dory in de bioscoop kwam, 
16 jaar sinds Finding Nemo op het 
grote witte doek is verschenen, maar  
Finding Jesus heeft mensen al bijna 
2000 jaar in de greep!
 

Een grote ontdekkingstocht die ons 
voert langs vredig water, laat rusten 
in groene weiden en voert langs 
veilige paden. Al gaan onze wegen 
door een donker dal, we hoeven niet 
te vrezen want God zal altijd bij ons 
zijn. Zoals Marlin en Dory op zoek 
gingen naar Nemo, zoals Marlin en 
Nemo op zoek gingen naar Dory, zo 

zal God altijd op zoek gaan naar ons. 
Zoek jij ook naar Hem?

Spring in het diepe! Samen met 
meer dan honderdvijftig tieners 
gaan we genieten en zoeken 
naar meer van God. We hebben  
teachings, lofprijzingen, gave spellen 
en natuurlijk het oude vertrouwde 
Emmaus. Het is een tijd waarin je 
nieuwe vrienden kan maken, je oude 
vrienden weer ziet, maar waarin 
je bovenal de vreugde mag leren  
kennen die God jou wil geven!

Hightime wordt georganiseerd door de Katholieke Charismatische Vernieuwing. De KCV is 
een beweging binnen de Rooms Katholieke Kerk. Meer informatie: www.kcv-net.nl  

Zit je krap bij kas maar wil je wel graag deelnemen? Er zijn mogelijkheden, neem hiervoor 
contact op met het KCV Dienstencentrum [0492-554644]

Aanmelden: www.4u-hightime.nl 
Datum: 27-30 december 2019

Plaats: Bezinningscentrum Emmaus - Helvoirt
Leeftijd: 12-18 jaar

Kosten: €114,-
Broers/zussenkorting €5 p.p. 

Dit bedrag kan je overmaken naar: IBAN NL75 INGB 0009 2336 52 
t.n.v. Stichting KCV - jongeren  o.v.v. [je naam] en ‘Hightime 2019’

Medewerkers voor 2 december aanmelden, tieners voor 9 december aanmelden. Daarna 
kan deelname niet meer gegarandeerd worden en wordt €10,- in meerdering gebracht.

Dan is Hightime iets voor jou!


