
  
                                                                 

  
 

 
 

 
 
 
 
Helmond,  november 2017 
 
 
Uitnodiging voor het Generationsweekend in Helvoirt  —  26-28  januari 2018 
 

 

Beste zussen en broers, 
 
We willen u heel hartelijk uitnodigen voor het ‘Generationsweekend’ van de Katholieke Charismatische 

Vernieuwing (KCV), dat gehouden zal worden van 26-28 januari  2018 in Helvoirt. Dit weekend willen we 

heel graag vieren met zo veel mogelijk mensen van verschillende generaties: mensen die al jaren betrokken 

zijn bij charismatische gebedsgroepen, deelnemers aan Celebrate, geïnteresseerde vrienden en bekenden, 

medeparochianen – oud-deelnemers en mensen die nog nooit geweest zijn: u bent van harte welkom! 

 

Het thema van dit weekend is: 
 
Paulus zegt dat we geroepen zijn om levende getuigen van Christus te zijn, ‘een open brief’. Het is God zelf 
die deze liefdesbrief in ons hart wil schrijven met onuitwisbare inkt, het programma van ons leven. We zijn 
geroepen om ambassadeurs te zijn van Gods Koninkrijk van liefde, ieder op zijn eigen positie in de 
maatschappij, in de kerk, in ons gezin en in onze vriendenkring. Het is de heilige Geest die ons toerust om 
dienaars van het nieuwe verbond te kunnen zijn, om één, heel en heilig volk te zijn dat God toebehoort.  
 

We willen heel graag met elkaar de diepte in. Luisteren naar Gods Woord en delen met elkaar, over de 
grenzen van de generaties heen. We mogen van elkaar leren, elkaar stimuleren om levende getuigen van 
Christus te zijn. 
Iedereen is welkom … maar we willen toch met extra nadruk die mensen uitnodigen die zich zo vaak als 
medewerker inzetten op onze KCV-bijeenkomsten. Laat u in dit weekend voeden en inspireren door Gods 
Geest. Zij die altijd geven mogen ook ten volle ontvangen van wat God voor ons bereid heeft. We bieden 
een divers programma met tijden van lofprijzing, lering, viering, ministry, ontmoeting en delen met elkaar.   
 

Als onderdeel van dit weekend bieden we ook een gaaf kinderprogramma aan: leuk, verdiepend en 

ontspannend. Voor hen is het thema: “Jij bent Gods mooie gedicht”. De kinderen mogen weten dat ze in 

Gods Koninkrijk heel waardevol zijn. En met hun ongeremde spontaniteit laten ze vaak op een heel 

ontwapenende manier zien dat ze kind van God zijn. Daar kunnen wij nog wat van leren! 

Als comité willen we graag velen laten delen in deze vorming. Kijk en bid of er mensen zijn met wie u samen 

naar dit weekend kunt komen, bijvoorbeeld uit uw gebedsgroep. Dan is het nog makkelijker om na 

thuiskomst anderen ook enthousiast te maken en het vuur van de Geest door te geven.  

Jongeren 16+: we rekenen op jullie komst, ff tijd voor de Heer en voor elkaar … en breng je vrienden mee! 

Voor de studenten een speciaal tarief als dank voor alle keren dat jullie kartrekkers zijn, chapeau!  

Er is alleen geen tienerprogramma voorzien omdat de tieners dan net Hightime gevierd hebben en we de 

jongeren die als tienerleiding actief geweest zijn heel graag de kans willen bieden om dit weekend te volgen. 

Maar tieners die mee willen helpen bij de kinderen zijn van harte welkom (tegen kinderprijs, als het kan)! 
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Nog een kleine aanvulling op de informatie die op de folder staat:  

 

Locatie: Bezinningscentrum Emmaus,  Udenhoutseweg 15,  5268 CG  Helvoirt   

 

Data:  Vrijdag 26 januari     bent u welkom vanaf ca. 17.00 uur (geen maaltijd / wel koffie & thee);                                   

       - Eucharistieviering om 18.30 uur; 

      - het programma begint om 19.30 uur. 

  Zondag 28 januari   sluiten we + 16.00 uur af  (tussen de middag krijgt u een warme maaltijd).  

 

 Een dag of 10 voor het Generationsweekend zullen we iedereen die zich aanmeldt nog wat praktische 

informatie toesturen per mail of zo nodig per post.  

 

 

We hopen zo veel mogelijk mensen te mogen begroeten die bij de KCV betrokken zijn of die erin 

geïnteresseerd zijn. Laten we er een feest van maken!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Pastorale Kerngroep van de KCV,  

het organiserend comité  

 

Ine Stassen, Bart Zuidervaart, Jolanda Swinkels 

 

 

 

 

Bijlagen: - Enkele flyers, voor op het prikbord en voor belangstellenden 
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