April 2017
Beste familie, kennissen en vrienden van Landgut Engelsbach,
Het eerste kwartaal van 2017 zit er alweer op. De natuur ontwaakt uit zijn
winterslaap en alles bot weer uit. Je hoort de knoppen openknappen, wat een
wonder. We wensen jullie veel leesplezier en hopelijk zien we elkaar weer dit jaar.

Schilderweek 2017
Net als in vorige jaren zal D.V. in 2017 ook weer een
schilderweek georganiseerd worden op landgoed
Engelsbach in het mooie Thüringen.

Voorjaar in Thüringen! Overdag ontspannen in de natuur
of stadjes bezoeken. ’s Avonds de mogelijkheid om te
tekenen en te schilderen.
Dat kan van 1 t/m 5 mei 2017 in Engelsbach. De
avonden duren van 18.30 tot 21.00 uur en zijn leerzaam
en gezellig. De workshops worden geleid door Bernard
Bos, die dit met enthousiasme doet. Ook zonder ervaring
kunt u altijd meedoen.
Elke avond heeft een eigen thema zoals : ons dagelijks brood, het landschap, stilleven , portret, enz. De
richtprijs per avond bedraagt € 10, inclusief alle materialen.
U verblijft op Landgut Engelsbach in een betaalbare vakantiebungalow .Veel gezinnen weten elk jaar
weer dit adres te vinden middenin de prachtige natuur van Thüringen. Het is ook het land van Luther en
Bach, dus mogelijkheden genoeg!
Boekingen:
www.landgutengelsbach.eu
E-mail: info@landgutengelsbach.eu
Tel.: 0049 3623200873 (Familie
Jansen).

Wilt u meedenken?
Het afgelopen jaar zijn we weer flink bezig
geweest op het terrein. Bomen gesnoeid, nieuwe
bomen gepland.
Ook hebben de meeste bungalows nu een nieuw
dak. En de volgende stap die we willen nemen is
de bungalows van binnen renoveren. Dit willen we
weldoordacht doen, en we willen graag uw
ervaringen en ideeen daarin meenemen. Vindt u
het leuk om hierbij betrokken te zijn, stuur ons dan
een kort berichtje, dan nemen we u op in de lijst.

Zomervakantie
De voorbereidingen voor de zomervakantie zijn alweer in volle gang. We hebben een prachtig thema
bedacht, we willen dit jaar stilstaan bij de veelkleurigheid die God geschapen heeft.
Het recreatieprogramma begint vanaf zaterdag 15 juli. 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!

Overweegt u om deze zomer naar Engelsbach te komen, dan
hebben we nog nu nog een aantal bungalows en campingplekken
voor u vrij.

Wij verheugen ons op uw komst.

Lutherweek in Engelsbach
2017 is het jaar van de herdenking van 500 jaar Reformatie.
Ook dit jaar zal D.V. in Engelsbach in de fraaie bossen en
bergen van Thüringen weer een Lutherweek georganiseerd
worden.
En wel van 19 tot en met 26 augustus.
U verblijft met uw partner of gezin op het landgut Engelsbach in
een bungalow of op de camping. De meeste gasten zoeken dit
adres vanwege de positief christelijke sfeer. Zo zijn er ’s morgens enkele Bijbelstudies, zijn er activiteiten
voor kinderen en jongeren, en is er een dagsluiting rond het kampvuur. Er zijn in de omgeving veel
mogelijkheden om te genieten van de natuur en de cultuur.
Tijdens de Lutherweek staan de Bijbelstudies in het teken van Luther, en zijn er ’s middags uitstapjes naar
plaatsen waar Luther gewoond of gewerkt heeft: Eisenach, Erfurt, Gotha, Schmalkalden, enz.
Het programma wordt zo veel mogelijk samen met de gasten opgesteld. Ook bent u vrij om wel of niet
ergens aan mee te doen.

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

