April 2016
Beste familie, kennissen en vrienden van Landgut Engelsbach,
Het eerste kwartaal van 2016 zit er alweer op. April begon hier met een dik pak
sneeuw, in plaats van 20 graden, viel er 20 cm sneeuw. Het laatste kadootje van
de winter.

Meivakantie
25 april tot en met vrijdag 29 april
Elk jaar organiseren we voor onze nederlandse gasten en voor mensen uit de
omgeving van Engelsbach een schilderweek. Tot nu toe waren dit hele bijzondere
weken, waar taalbarrieres wegvielen door
een gemeenschappelijke hobby:
schilderen.
Wat moet u zich hierbij voorstellen? Overdag kunt u heerlijk vakantie vieren, genieten van de prachtige
omgeving, wandelen, mountainbiken, een stad bezoeken, of noem maar op.
En ´s avonds kunt u dan deelnemen aan de schildercursus van 18.30 – 21.00 uur.
Deze cursus is geschikt voor zowel gevorderden als voor beginners. U hoeft ook niet elke avond mee te
doen, daarin bent u vrij. De kosten zijn € 10,00 per avond (dit is incl. materiaal)
Ook voor de overige gezinsleden (die schilderen iets minder leuk vinden) is er genoeg te beleven, heerlijk
vakantie vieren met andere Nederlandse gezinnen.

Zomervakantie
De boekingen komen dit jaar al vroeg binnen, een aantal weken is nu al volgeboekt. Overweegt u om
deze zomer naar Engelsbach te komen, wacht dan niet te lang meer met boeken. In de bungalows
hebben we nog plaats van 9—16 juli en vanaf 13 augustus. Op de camping is er nog wel ruimte vrij.
Vanaf zaterdag 16 juli begint het recreatieprogramma. Met veel afwisseling voor jong en oud, waarbij er
meer dan genoeg tijd overblijft voor u en uw gezin.

De zondag is een dag voor ontmoeting, zowel met
God als met elkaar, dit door een gezamenlijke
dienst, koffiedrinken en een heerlijke Amerikaanse
picknick.
Door de week zijn er korte bijbelstudies en
tegelijkertijd is er voor de kinderen een eigen
programma. Voor de tieners en jongeren bieden wij
een programma met verdieping, gezelligheid en
actie. Sport en spel is er voor jong en oud is en niet
te vergeten de avondsluitingen bij het kampvuur!
Wij verheugen ons op uw komst.

Helpende handen gevraagd
Alle programma’s die op Landgut Engelsbach worden aangeboden, worden georganiseerd door Stichting
de Bergrede. Deze stichting heeft als doel christenen toe te rusten in hun geloofsgroei door middel van
zending en evangelisatie.
We zijn nog op zoek naar mensen die in de zomervakantie willen komen helpen. Dit kan praktisch zijn,
bijvoorbeeld door mee te helpen in de keuken/restaurant, of door het recreatieteam ondersteunen.
Hebt u/jij interesse? Laat het ons weten door middel van een mailtje of telefoontje, dan kunnen we
overleggen hoe we elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn.
Samen staan we sterk!
Cor en Evelien Jansen
Am Heidelberg 23
99894 Engelsbach/OT Engelsbach
Tel. 0049 3623 200873
E-mail: info@landgutengelsbach.eu

We verheugen ons om u/jullie weer te ontmoeten.
Familie Jansen & Team

