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De mediterrane parel
Ik kijk naar buiten en zie onze olijfboom. Onze parel uit het
mediterrane zuiden. Het is een indrukwekkend gezicht zo’n
robuuste boom met karakteristieke stam en prachtige
groengrijze bladeren. Onze boom is nog klein, na 6 jaar begint
een olijfboom vrucht te dragen, maar wanneer komen er bij
ons nu vruchten aan? De boom staat hier al 8 jaar en nog
geen olijfje te bespeuren!
Na een bijzondere reis naar Israël die ik 8 jaar geleden maakte
samen met Maarten en mijn moeder Wies, kochten we 2
olijfbomen. We konden niet wachten tot het vrucht zou
dragen. Elke maand keken mijn moeder en ik uit het
keukenraam en belden elkaar op, zitten aan jou olijfboom al
olijven? Verbaasd was ik dat het niet lukte. Ik gaf de boom
genoeg water, ik haalde het onkruid weg, ik knipte de dode
blaadjes eruit, en had de boom op een zonnig plekje gezet.
Waar bleven nu die heerlijke olijven?! Ik was overtuigd dat ik
de boom vulde in al zijn liefdestalen.

Activiteiten
Emmaus
Caritas weekend 2018:
26, 27 en 28 oktober
Thema: onvoorwaardelijke
liefde
O.l.v. Maarten & Marjolein

Emmaus dagen 2018:
23-26 augustus (3-daagse)
1-4 november (3-daagse)
5-8 november (3-daagse)
O.l.v. Karel & Tiny

Toen mijn moeder weer naar Israël ging stelde ze de vraag aan
een olijfboom expert ter plekke die hartelijk lachte en zei:
Mevrouw u moet beginnen bij de wortel. Dat was het, we
deden alles goed maar hadden de bomen in een pot laten
staan. Het belangrijkste was ik vergeten. Hij kon zich niet
wortelen, en een stevig fundament maken in de aarde en
daardoor geen vrucht dragen.
Dit blijkt voor mij een goede levensles te zijn. Als iets geen
vrucht draagt en ik begrijp niet waarom, dan is het goed om
terug te gaan naar de wortel, de oorsprong van het leven,
naar God. De parel van hemel en aarde.
Marjolein
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Kort nieuws
Mooie vrijwilligersdag
We blikken terug op een geslaagde vrijwilligersdag. Hartelijk dank
aan allen die gekomen zijn deze dag. Ook dank aan allen die door
omstandigheden niet aanwezig konden zijn. We waarderen jullie
harde werk, inzet en gebed! Fijn om elkaar deze 2e paasdag te
ontmoeten.
Geboorte Rosemarie Over
Verheugd delen we u mede dat we 19 april gezegend zijn met
onze prachtige derde dochter Rosemarie. Tijdens de doop eind juli
zal ze ook de volgende namen mogen ontvangen; Christine
Mathilda Martine. Ze is vernoemd naar Roosje het dienstmeisje uit
de bijbel. ( Zij herkende de stem van Petrus die aan de poort klopte,
nadat hij uit de gevangenis bevrijd was door een engel. Roosje was
hierdoor zo vol vreugde dat ze vergat de poort te openen voor
Petrus. Handelingen 12)
Rosemarie maakt het uitstekend. Ze begint al te lachen naar haar
grote zussen die graag met haar in de kinderwagen rondrijden op
het terrein van Emmaus. Ze is via een keizersnede geboren en nu
na 12 weken ben ik goed opgeknapt. Wilt u langskomen, graag
bellen van te voren zodat we de koffie klaar kunnen zetten.
Meliha zwanger
Om verder te blijven in het vreugdevolle babynieuws. Meliha en
Maks verwachten in September hun eerste kindje. Ze zijn verheugd
en zien verlangend uit naar hun kleine wonder. Ook als Emmaus
zien we uit naar nog een kleine emmausganger! We bidden mee
voor een goede verdere zwangerschap en voorspoedige
bevalling.
Geslaagd Caritas weekend
Vanuit Emmaus bieden we naast de Emmausdagen voor de 2e
maal het Caritasweekend aan, 26, 27 en 28 oktober.
Kun jij liefde, onvoorwaardelijke liefde, geven en ontvangen?
Voor de meeste mensen is dit moeilijk, of ze weten niet hoe, of de
liefde komt niet over.
In dit weekend gaan we ontdekken hoe we het geven en
ontvangen van liefde, een plaats kunnen geven in ons leven. We
doen dit a.d.h.v. de 5 talen van liefde geschreven door Gary
Chapman en het verhaal van de verloren zoon, uitgelegd door
Henri Nouwen.
Meer informatie volgt in augustus op de website en via flyers.
Of bel voor opgave en informatie met Maarten en Marjolein.

Rosemarie
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Afscheid pastoor Peter Hagenbeek
Pastoor Peter zal eind Augustus Emmaus verlaten. Hij heeft het afgelopen jaar het rector zijn op
Emmaus gecombineerd met een baan in het voortgezet onderwijs. Dit bleek voor hem lastig te
combineren en heeft zijn roeping als priester verder verdiept. Hij gaat eind augustus intreden bij
het Petrus broederschap. Wilt u meebidden voor een goede opvolger als rector van Emmaus?
We danken pastoor Peter voor zijn pastorale zorg en inzet voor de afgelopen 2 jaar op Emmaus
en bidden mee voor genade in zijn verdere priesterroeping.
Waterputten
Met deze droogte hebben we veel moeten sproeien op het Emmaus terrein. Omdat we
verantwoord om willen gaan met water zijn er voor en achter 2 waterputten ‘geslagen’ zodat
we optimaal van het grondwater gebruik kunnen maken.
Pensioen Gerdy Gerritsen & teamuitje Burgerszoo
In juni vierden we Gerdy’s afscheid i.v.m. zijn pensioen met een uitje naar Burgerszoo. Voordat
Gerdy naar Emmaus kwam is hij een aantal jaren werkzaam geweest in Burgerszoo. Bevlogen en
trots vertelde hij over zijn harde werk bij het inrichten en opbouwen van de beplanting van de
Bush. Ook kwamen er tijdens het uitje deze dag een aantal leuke speeches en anekdotes naar
voren en werden hij en Annie flink in het zonnetje gezet. Dankjewel Gerdy en Annie voor jullie
harde werk, inzet en enthousiasme. Jullie hebben Emmaus mede opgebouwd tot wat het nu is!
We verheugen ons enorm dat je 1 weekend in de maand bij ons op Emmaus zal blijven werken
als dagverantwoordelijke.

Burgerszoo juni
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Gezegende zomer gewenst
Beste broers en zussen.

Financiën en steun
gevraagd.

We wensen jullie een gezegende zomer toe.
We zijn ontzettend dankbaar voor Emmaus en
alle steun die we mogen ontvangen. Dank voor
jullie gebed, gulle gaven, grote en kleine giften,
die reeds gedaan zijn en tomeloze inzet om op
Emmaus jullie tijd te geven als vrijwilliger. We
zullen jullie deze zomer weer meenemen in ons
gebed. Graag uw gebed gevraagd voor een
jongetje met ondragelijke oorpijnen. Wilt u dat
we specifiek uw gebed meedragen neem
gerust contact met ons op! We blijven God
danken voor ons leven en ook voor Zijn zorg
voor Emmaus! Hij die ons elke dag leidt en ons
Zijn liefde en barmhartigheid toont.
Namens alle bewoners en medewerkers van
Emmaus: hartelijke groeten, en een mooie
gezegende zomer!
Marjolein en Maarten Over
Johanna, Elisabeth en Rosemarie.
Vrede en alle goeds

Herstellen Maria Grot
Na een heftige storm afgelopen
januari zagen we tot ons verdriet dat
de Maria grot in het bos was
verwoest. We hebben de beelden
gelukkig kunnen redden, maar de
grot moeten we helemaal opnieuw
opbouwen. We zoeken en vragen
hiervoor specifiek uw steun om dit
financieel te realiseren. Mocht u
willen meehelpen, we zijn ook op
zoek naar mensen die fysiek kunnen
helpen de grot weer op te bouwen.

Tuin Gabriel
Het terras bij de Gabriel vleugel is
gelegd en we hopen na de
droogte het gras te kunnen zaaien.
We zien de gasten op het terras
genieten en bezinnen in de zon. We
willen ook graag starten met de tuin
rondom de Gabriel vleugel maar
zoeken hier de financiën voor.
Mocht u zich geroepen voelen om
ons hierbij ook financieel te steunen,
dan zijn we u heel erg dankbaar.
Dit rekeningnummer valt onder de
ANBI instelling en deze giften zijn dus
aftrekbaar voor de belasting.
RKI Bezinningscentrum Emmaus
Helvoirt.
IBAN: NL83RABO0157339351
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