
"Voor ieder die geloofsverdieping 
zoekt is Paray-le-Monial een 
‘must’ en een aanrader"

Nadere informatie
Voor gratis extra folders of verdere informatie 
kunt u onderstaande nummers bellen:

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

“Wat mij bijzonder heeft 
aangesproken was de vreugde 
en de openheid naar elkaar.”

Gemeenschap Emmanuel
De Gemeenschap Emmanuel is een van de nieuwe 
bewegingen binnen de Rooms-Katholieke kerk. 
Ze bestaat uit alle levensstaten: alleenstaanden, 
echtparen, gezinnen, priesters en celibatairen. 
Zij proberen trouw te zijn aan Gods oproep om 
dienstbaar te zijn en Christus te verkondigen in de 
wereld van vandaag. 
De leden zijn ten diepste verbonden met de 
Katholieke kerk, haar leer en traditie, maar zijn 
tegelijk ook mannen en vrouwen van deze tijd. De 
Gemeenschap is inmiddels verspreid over de hele 
wereld.

Een bijzondere reis voor 50-plussers:

Gemeenschap Emmanuel
10 t/m 15 juni 2019

Georganiseerd door
Gemeenschap Emmanuel
www.emmanuelnederland.nl

PARAY-LE
MONIAL

“De wandeling bij 
het kapelletje van 
Romay sprak mij 
het meest aan”

"Ook bijzonder was 
de processie met 
het Allerheiligste"

"Ik heb gewoon 
lekker bijgetankt!"
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Uw gegevens
Achternaam  ........................................
Voornaam  ........................................
Geboortedatum ........................................
Straat + nummer .............................   ........
Postcode  .................
Woonplaats  ........................................
Telefoon  ........................................
E-mail   ........................................
Keuze logies          1 persoonskamer 
        2 persoonskamer
Eventuele reispartner
Achternaam  ........................................
Voornaam  ........................................
Geboortedatum ........................................

Eventuele extra gift voor mensen die minder 
draagkrachtig zijn     € ...................

Bij voorkeur kamer delen met
.................................................................................

Bijzonderheden 
.................................................................................
.................................................................................

Van 10 t/m 15 juni 2019 organiseert de 
Gemeenschap Emmanuel een bijzondere 
reis voor 50-plussers. We gaan naar 
Paray-le-Monial, een oud stadje in 
Midden-Frankrijk. Het is al eeuwenlang 
een bijzondere bedevaartsplaats en het 
ligt in een mooie streek, Bourgondië.
Het worden dagen van verdieping maar 
ook van ontspanning. We staan stil bij 
een paar thema’s die dicht bij elkaar 
liggen: een hoopvolle toekomst; het 
vaderhart van God; leven, niet vanuit de 
zorg maar vanuit de vreugde. 

Het programma bestaat uit:
• Inleidingen over de thema’s
• Dagelijkse eucharistieviering
• Bezoek aan een aantal plaatsen in 

en rond Paray-le-Monial
• Tijd voor wandelingen, ontspanning 

en ontmoeting

Praktische informatie
De reis wordt gemaakt per touringcar. Het verblijf 
is op basis van volpension in een hotel in het 
centrum van Paray-le-Monial. De bus vertrekt 
op maandagmorgen (tweede Pinksterdag) vanuit 
Eindhoven en komt hier terug op zaterdag 15 juni 
aan het begin van de avond.

• De kosten per persoon bedragen € 510,- bij 
verblijf op een 2-persoonskamer, de toeslag 
voor een 1-persoonskamer is € 50,-

• 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.

• Het programma is in het Nederlands.

• Deelnemers moeten goed ter been te zijn.  
• Tijdens de gehele reis is er reisleiding aanwezig, 

en de reis wordt mede begeleid door een 
priester.

• Verder geen bijkomende kosten (m.u.v. privé-
uitgaven).

• Betaling in termijnen is mogelijk. Mochten de 
kosten een probleem zijn, neem dan contact 
met ons op.

• Het is ook mogelijk om met eigen vervoer naar 
Paray-le-Monial te reizen.

• Een reis- en annuleringsverzekering zijn niet 
inbegrepen.

Opgave en nadere informatie
Opgave kan door het 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 “Paray 50+ 2019”

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

Formulier inzenden via de post
Gemeenschap Emmanuel, t.a.v. Tilly en Jan Hol

Moutzhofweg 135,  5926 RA Venlo

Of via een e-mail: vijftigplus@emmanuelnederland.nl

“Er werd veel gedeeld, daardoor ontstond er echt 
 een eenheid. Het voelde als broers en zussen.”

Inschrijfformulier
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