
Ga er even tussenuit dit najaar! 
Kom genieten van de heerlijke 
geuren en kleuren van de herfst en 
doe nieuwe inspiratie op! 

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. 


Het thema van dit jaar is: “Het gezicht van God…” Misschien 
weet je niet precies wat te geloven, maar hoop je vooral dat 
het waar is. Dat er méér is! Dat God bestaat. Dat God Liefde 
is. Maar áls dat zo is… waar laat Hij zich dan zien? Waar zie je 
Hem dan in deze wereld? Wat, waar of wie is het gezicht van 
God?


Laat je verrassen!


“Daar waar liefde en vriendschap zĳn, daar is God bĳ ons.”   
(1 Johannes 4)

KEY NOTE 
SPEAKER  
Steve Lawrence 
(Australië) 

Zijn Rhodesische vader 
speelde cricket voor 
Zuid-Africa. Steve werd 
geboren in het door 
apartheid verdeelde 
Zuid-Afrika, maar 
groeide op in Brisbane, Australië. Op zijn zestiende werd hij 
gecontracteerd door Hawthorn en met die club won hij in 1991 
de Finals als speler van het toernooi. Steve is in Australië wat 
Marco van Basten is in Nederland. Samen met jeugdliefde 
Annie heeft Steve zes kinderen. De lessen van het turbulente 
leven van zijn ouders draagt hij naar eigen zeggen dicht bij 

zich. Na de Finals reisde 
Lawrence naar Paray-le-
Monial, een klein 
bedevaartsplaats in de 
Franse Bourgogne… en zijn 
leven veranderde. 
Inmiddels, nadat hij in 2000 
de WJD in Sydney 
organiseerde en daarna 

samen met Annie gedurende enkele jaren in Rome een 
internationale opleiding voor nieuwe evangelisatie leidde, is 
Steve een veelgevraagd spreker. 

Vandaag de dag traint hij managementteams, ondermeer het 
leiderschapsprogramma “Make your Mark!”, waarin hij 
christelijke waarden combineert met teamspirit en 
winnaarsmentaliteit uit het Australian Football. Dat die 
waarden niet onopgemerkt zijn gebleven, ook niet bij zijn 
voormalige medespelers, blijkt uit het volgende gesprek met 

twee van hen, dat 20 jaar na dato 
plaatsvond, in bijzijn van een 
journalist: "Do you remember the time 
you got the porno turned off on the 
bus to Phillip Island?" Collins asked. 
Lawrence smiled: it had never been 
raised before. Collins said he had 
related the story to gatherings all over 
the country. "I tell them I think it is the 
greatest act of leadership I'd ever 
seen," he said. "That's because you 
knew everyone disagreed with you, but 
you still did what was right.”

WORKSHOPS 

VOLTOOID LEVEN, WAARDIG OUDER WORDEN

Jerry en Simone Hacketh zijn eigenaren van 
zorginstelling ‘de Herbergier’.

Marcel Janssen is huisarts.

Over momenten die komen gaan. Over de eenzaamheid 
van het naderende vertrek. Over pijn en angst. Over 
warmte en liefde. Over Moeder Teresa en liefde voor één 
mens tegelijk. Over dilemma’s zonder valse romantiek. 


“OP VELER VERZOEK HERHAALD”

Peter en Catherine Verbeiren, de hoofdsprekers van 
vorig jaar, zijn ouders van opgroeiende kinderen. Peter is 
docent op een middelbare school, Catherine staat in het 
brandpunt van het gezin, met alle vragen, zorgen en 
geluk die dat geeft. Hoe ga je om met een kind dat je 
ophaalt op het politiebureau, hoe stel je grenzen maar 
houd je de communicatie open, hoe vier je samen geluk 
en deel je verdriet. Eenvoud, vertrouwen en geluk. Over 
de vragen en zorgen van iedere ouder.


MEDITATIE - MINDFULNESS - GEBED

Lisette van Oordt is celibatair en werkt in HRM.

Marc Goris is historicus, theoloog en docent.

Over zoeken naar innerlijke rust, naar jezelf, naar het 
goede, maar ook over gevonden worden. Voor wie niet 
meer weet te bidden, maar wel mediteert. Voor wie aarzelt 
bij mindfulness, maar wel zo nu en dan de handen vouwt. 
Over vroeg-christelijke gebedstechnieken. Over oude wijn 
in nieuwe zakken. Onbevooroordeeld, praktisch en 
verhelderend.


DE DAAD EN HET WOORD 

Michael Stoelinga, vader van 4 kinderen en principal 
consultant bij een groot consultancybedrijf.

Klimaatverandering: wat stijgt harder, de zeespiegel of 
de belastingen? Wie durft te geloven dat wij in staat zijn 
er iets goeds van te maken? 

Er over praten is één, maar ons echt aanpassen is 
moeilijk. Wat laat jij achter voor een volgende generatie? 
Hoe kunnen we een goed gesprek voeren over zo’n 
onderwerp waar de reacties zo over verschillen? 

EXCLUSIEVE EXPOSITIE 

De Werken van Barmhartigheid  
Geert Hüsstege 

Geert Hüsstege staat in een 
bijzondere familietraditie. Zijn 
overgrootvader kwam als 
kerkschilder naar Nederland en 
iedere generatie na hem 
leverde een religieus 
kunstenaar van formaat. Geert 
leerde het schilderen van 
iconen zelf weer van Vader 
Chrysostomos uit Wenen en hij 

werkt naar eeuwenoude spiritualiteit. Iconen zijn liturgie, of 
zoals hij het zelf zegt: ‘het schilderen van iconen is een 
spirituele zoektocht naar het ware Gelaat van God, een tijd 
van zoeken, vinden en gevonden worden door dit mysterie, 
waar iconen bij bemiddelen.’ Hüsstege is een 
veelgevraagd kunstenaar en restaurateur. Zijn werk reikt tot 
in het Vaticaan en wij zijn blij dat we hem en zijn gezin het 
hele weekend te gast hebben, met deze bijzondere serie 
iconen.


Wouter 11 jaar: “Als 
ik in de kapel kom 
voel ik dat God er is. 
Hij is dan heel 
dichtbij.” 

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.

Martijn 24 jaar: “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.” 
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Prijzen 
Programma en maaltijden (vrij-zo) 
Volwassenen	  	 € 42

Tieners		 	 € 42

Kinderen t/m 12 jaar	 € 28

 

Overnachting (2 nachten)

Gezinskamer budget (3-7 personen)	 € 20 p.p. (€ 10/kind)

Gezinskamer met douche (4 personen)	 € 30 p.p. (€ 15/kind)

Luxe kamer met douche (2 personen)	 € 47 p.p.

Tienerkamer t/m 16 jr (4 personen)	 € 15 p.p.

Jongerenkamer (4 personen)	 	 € 20 p.p.

      

Kosten van inschrijving € 12 gezin/single


- 	 Prijzen zijn totaalprijzen; geen dagprijzen. 

-	 Kinderen tot twee jaar, die in eigen campingbedje 

slapen zijn gratis.

-	 260 Euro maximum totaalprijs voor het gezin.

-	 Jongerenkorting 50%.   
-	 Kamers worden toegewezen op volgorde van 

inschrijving. Mocht het type kamer van voorkeur niet 
meer beschikbaar zijn, dan nemen wij contact met 


	 u op.


ÓÓK VOOR  

JONGEREN!

Herfstweekend-crew 17+ 
Ben je 17+? 
Dan kun je 
kiezen! Je kan 
je aansluiten 
bij het hoofd-
programma, 
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 met o.a. 
ontmoeting met Steve, voorbereiding, deling en 
natuurlijk… pizza!


Doe je graag mee? Stuur dan een mailtje naar:

emmanuelherfstweekend@gmail.com  
of bel Anja Vergouwen: 040-3410015 

Kinderen 
Er is een crèche voor de allerkleinsten 
en een programma voor dreumesen en 
peuters. Kinderen die in groep 1 en 2 
zitten zijn welkom in het kleuter-
programma.


Voor kinderen van groep 3 t/m 8 is er 
een gevarieerd programma, soms met 
alleen leeftijdgenoten en soms met de 
hele groep samen. Net als op het 
Emmanuelzomerkamp zijn er verhalen, 
sketches en deelgroepjes en is er 
muziek, sport en spel, film en kampvuur.


Tieners 
Zit je op de middelbare school? Dan is 
er voor jou het tienerprogramma! Je 

eigen plek en je 
eigen 
programma! 
Binnen no-time 
zit je in een 
vriendengroep! 


Steve Lawrence, de hoofdspreker die 
vanuit Australië speciaal voor dit 
weekend overkomt, kijkt er naar uit om 
ook met jullie te spreken. Hij, maar ook 
tieners en jongeren van je eigen leeftijd, 
zullen ervaringen met je delen over hoe 
ze God in hun eigen leven hebben 
ervaren. Uiteraard is er ook tijd voor 
sport en spel, ontspanning en 
kampvuur.


Mascha 34 jaar: Ik zag het herfstweekend aangekondigd op Facebook. 

Het leek me meteen leuk, maar mijn man is niet gelovig dus ik vroeg me 

af of het dan wel iets voor ons zou zijn. We zijn met onze kinderen toch 

gegaan. Het was super! Op het eind zei mijn man: “Volgende keer gaan 

we zeker weer!”

www.emmanuelnederland.nl/
herfstweekend. 
Secretariaat: 085-2731730

info@emmanuelnederland.nl

Anja Vergouwen: 040-3410015
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Jesse 9 jaar: “Ik ben op het zomerkamp 
geweest en nu gaan we met z’n allen naar het herfstweekend! Ik heb er heel veel zin in!”

Merel 18 jaar: “Een vriendin nodigde me uit en ik 

vond het meteen gezellig! Vooral het samen 

muziek maken in de kapel vond ik heel leuk.  

Voor mij had het nog wel langer mogen duren!”

Kingsman!
Een deel van het 
programma valt 
samen met  een 
Kingsmanactiviteit 
rondom Steve 
Lawrence.
Vrij toegankelijk.

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

- Vaders tegen zonen

- BBQ

- Huiscafé & Bar

- Zang en muziek. Gebed en stilte

- Wandelen in de bossen en 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.
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