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Bezinningscentrum  

Emmaus - Helvoirt 



Kosten  

Nieuwbouw: € 115  

Oudbouw: € 99  

Toeslag 1 p. kamer: € 20 

Zonder overnachting: € 76  

Daggast zaterdag: € 44  

Daggast zondag: € 32 

Kind (nieuwbouw): € 46  

Kind (oudbouw): € 38  

Student (oudbouw): € 76 

Financiën mogen geen  

obstakel zijn,  

neem  zo nodig contact op 

met het Dienstencentrum 

om de mogelijkheden te 

bespreken. 
 

Voor iedereen  

ouder dan 16 jaar en  

kinderen van 0 - 12 jaar. 

    Welkom op het ‘Generationsweekend’, dat gehouden zal worden van      

29-31 januari 2016 in Helvoirt. Het thema: ‘Wacht op de Geest en Ga…!’.  

Met ruim 20 mensen van de KCV waren we onlangs aanwezig op de inter-
nationale Europese conferentie van ICCRS in Warschau. Deze 2 woor-
den werden daar als een oproep naar voren gebracht. We ervoeren dat 
deze woorden ook voor de mensen van de KCV in Nederland actueel zijn. 
En voor alle medewerkers en verantwoordelijken bieden ze een nieuwe 
motivatie om hun taak weer met enthousiasme op te pakken. In dit week-
end willen we elkaar aansporen om dat nieuwe vuur te vieren. Graag zien 
we u allen tijdens ‘Generations’. Maakt u ook anderen op dit weekend at-
tent?! Het weekend is bedoeld voor iedere belangstellende, jong en oud, 
all generations! We bieden dus ook een kinderprogramma aan.  
(I.v.m. Hightime alleen geen tieners (12-16) maar wel graag hun leiders!) 

Dit weekend wil de Heer ons laten zien dat we een nieuwe fase ingaan 
in ons leven, in onze beweging, en in de kerk. Hij wil ons toerusten. 
Dit weekend wordt een nieuwe start! Zet de eerste stap en meld je aan! 
 

Aanmelding bij het Dienstencentrum van de  

 Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) 

 Prins Karelstraat 100, 5701 VM Helmond  

 dienstencentrum@kcv-net.nl   /    0492 554 644  

            Voor ONLINE aanmelden klik  HIER  

mailto:dienstencentrum@kcv-net.nl
https://docs.google.com/forms/d/1_H4wHUnexZrd0H0y2Yzx8RU0W9DdlpMyxh_IbBCFTvY/viewform?pli=1&edit_requested=true

