
 
 
Uitnodiging voor een verdiepingscursus 

Ben jij tussen de zestien en vierentwintig jaar? 

Wil jij meer weten over de geschiedenis van de kerk, haar oorsprong en hoofdrolspelers? Wat 
zijn concilies, conclaven, wereldjongerendagen en wat is een catechismus…. 

Wil jij meer weten over charismatische vernieuwing en het ontstaan van de Gemeenschap 
Emmanuel? 

Geef jezelf de kans de kerk en haar veelkleurigheid beter te leren kennen en dat met elkaar te 
verdiepen en te delen. 



Gemeenschap Emmanuel organiseert een verdiepingscursus voor jongeren van 16 tot 24 jaar. 
Tijdens 3 middagen en een weekend zullen we ons verdiepen in de kerk en het katholieke 
geloof. 
 
Waar en wanneer 
Deze cursus wordt gehouden op 3 zondagmiddagen (8 maart 2020, 5 april 2020 en 17 mei 
2020) van 13.30 tot ongeveer 16.30 uur in het zaaltje bij de Lucaskerk in ’s-Hertogenbosch 
(Zuiderparkweg 301) en afsluitend op het jongerenweekend van 27-28 juni 2020 van zaterdag 
9.30 uur tot zondag 14.00 uur in Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt (Udenhoutseweg 15). 
 
Programma 
13:30 welkom en lofprijzing/gebed 
14:00 inleiding 
14:45 deelgroep 
15:15 pauze 
15:30 aanbidding 
16:15 afsluiting en opruimen 
 
Als je wilt kun je om 11:00 uur deelnemen aan de H. Mis met de Lucas parochie. Aansluitend 
is er koffie en thee. Neem zelf een lunchpakketje mee. 
 
Kosten:  
De kosten zijn € 45 voor 3 zondagmiddagen en het Juni weekend. Deze kosten graag 
overmaken voor de 1e zondagmiddag 8 maart, op rekeningnummer 113771770 t.n.v. 
Gemeenschap Emmanuel Nederland o.v.v. Verdiepingscursus jongeren 2020. 
 
Aanmelden: 
Je kunt je aanmelden via  info@emmanuelnederland.nl 
Of via onderstaande link 
 
[LINK] 
 
NB: Het is de bedoeling dat je aan de hele cursus deelneemt, het is niet mogelijk om een losse 
middag deel te nemen. Het weekend in Helvoirt is wel los van de middagen te bezoeken. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Dieduksman: 06-25045344 
 
Jongerenteam: 
Miriam en Alex Casarotto 
Marc Timmermans 
Isabella Wijnberg 
Angela en André Dieduksman 


