
Voor wie?

Iedereen die interesse heeft in de EUG 
is welkom: lid, gastlid, belangstellende, 
deelnemer aan een groep of bezoeker van 
kerkdiensten in de Janskerk. Partners en 
kinderen zijn van harte welkom, ook als ze 
zelf geen relatie met de EUG hebben.

Wanneer?

Het weekend loopt van donderdag 10 mei 
2017 om 13.00 uur tot zaterdag 12 mei 
om 14.00 uur. We hopen natuurlijk op een 
zonnig weekend vol buitenactiviteiten, 
maar aan een slecht weer programma is 
gedacht. 

Onder de groene hemel
Zin om binnen de EUG nieuwe mensen 
te ontmoeten? Om mee te doen met 
ontspannende, bezinnende en gewoon 
leuke activiteiten? Om samen te 
genieten van de prachtige omgeving in 
de Apeldoornse bossen? Dan is dit je 
kans om dat te doen!

Waar?

We verblijven in Stayokay Apeldoorn, 
een gezellig hostel in de bossen van de 
Veluwe. Het hostel heeft zes-, vier- en 
enkele tweepersoons kamers met eigen 
douche en toilet. 

Verder zijn er drie zalen, een groot terras, 
een restaurant en een gezellige bar. Het 
bos is een (speel)paradijs op zich, en voor 
het hostel is ook een speeltuin aanwezig. 
Er zijn volop mogelijkheden voor leuke 
uitjes, zoals het Klimbos, de Apenheul, 
Paleis het Loo en het Kröller Müller 
Museum.

Wat gaan we doen?

Met iedereen die zich bij de EUG 
betrokken voelt een gezellig weekend 
doorbrengen. Er is volop ruimte 
voor ontmoeting, spel, creativiteit en 
bezinning. Er komt een gevarieerd 
programma met o.a. een wandeling, een 
muzikale sessie, liturgische momenten 
en creatieve en bezinnende workshops. 
Het thema ‘Onder de groene hemel’ zal 
hierbij de rode draad vormen. 

Naast het programma is er voldoende 
vrije tijd om te genieten van de omgeving 
of samen spelletjes te spelen. Voor de 
kinderen en de tieners zijn er eigen 
programma’s. Ook wordt er tijdens de 
workshops voor een crèche gezorgd. 



Wat kost dat?

Twee overnachtingen, drie maaltijden 
per dag en alle activiteiten kosten in 
werkelijkheid ¤170 per volwassene. 

Dankzij een subsidie van de EUG 
kunnen we het weekend aanbieden voor 
¤140 pp. Kun je dit niet betalen, dan is 
de bijdrage ¤100. Omgekeerd is een 
hogere bijdrage natuurlijk erg welkom!

Kinderen van 3 t/m 12 jaar betalen ¤75. 
Is dit een probleem, dan mag ¤50 ook. 
Kinderen van 0 tot 3 jaar mogen gratis 
mee. 

Gezinnen betalen maximaal ¤330 
(inclusief kinderen van alle leeftijden).

Als ook de gereduceerde kosten een 
belemmering zijn kun je hierover contact 
opnemen met Jasja Nottelman: 
eug@nottelman.net, tel. nr. 06 34399461

Meer informatie en opgave

Meer informatie over het weekend vind je 
op www.eug-janskerk.nl. Geef je op vóór 
31 december 2017. Op de website vind je 
het opgaveformulier. Geen internet? Neem 
dan contact op via de gegevens hieronder. 

Bij inschrijving ontvangen we ook graag 
de betaling, pas na betaling is de inschrijv-
ing definitief. 

Tot 5 februari 2018 kun je gratis annuler-
en. Daarna is teruggave van het inschrijf-
geld niet meer mogelijk.

N.B. Er is voor 80 mensen plek in de 
herberg, dus wees er snel bij!

Wij hopen dat je ook meegaat!
Bart Bos, Jasja Nottelman, 
Rita van Nierop, Joram Schlatmann en
Cis de Hoop

Contact
Cis de Hoop

eugweekend@gmail.com
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Foto voorkant: Lenny K photography (via Flickr)
Foto achtergrond binnenzijde: Winniepix (via Flickr, 

altered)

Onder de 
groene 
hemel
Gemeenteweekend EUG

Hemelvaart  
10 t/m 12 mei 2018


