
Beste familie, kennissen en vrienden van Landgut Engelsbach, 

Een aantal jaren geleden hebben we onze laatste nieuwsbrief geschreven. Maar 

we hebben nu een aantal belangrijke mededelingen, die misschien ook interes-

sant zijn voor jullie. We wensen jullie veel leesplezier. 

April 2022 

Nieuwe doorstart 

Het christliches Glaubens- und Freizeitzentrum gGmbH heeft 

begin 2021 de activiteiten van Landgut Engelsbach KG 

overgenomen. Dit betekent dat alles, zowel de activiteiten als 

de verhuur van de vakantiehuisje, onder de naam van het 

Glaubenszentrum plaats vinden. Het Glaubenszentrum heeft 

in Duitsland een Anbi erkenning en heeft dus het algemene 

nut voor ogen, op z’n Duits ‘Gemeinnützig’. 

Stichting de Bergrede en het Glaubenszentrum hebben  

dezelfde doelstelling en werken daarom nauw samen. 

Mensen dienen staat vooral in het werk centraal. Dit uit zich in: Persoonlijke gesprekken, praktische on-

dersteuning, het organiseren van programma’s voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen, samen-

werking en faciliteren van kerken, gemeentes en andere christelijke organisaties en families.  

Zomervakantie 2022 

Sinds 2008 werken we in Engelsbach met het thema relatie met God en relatie met mensen.  

God en onze medemens staan centraal. Al die jaren mochten we mensen een plek bieden om vakantie te 

vieren, of groepen, kerken, gemeentes, families een mogelijkheid geven, om samen tijd door te brengen. 

In 2015 mochten we een groep asielzoekers een tijdelijk thuis bieden. En ten tijde van Corona hebben we 

mensen een plek geboden, die in verband met hun werk, tijdelijk in Thüringen verbleven.  

En nu met de oorlog in de Oekraïne, zoeken veel vluchtelingen een veilige plek.  

Wij voelen ons geroepen om ons park daarvoor ter beschikking te stellen. Hoelang deze noodsituatie gaat 

duren weet niemand, daarom hebben we besloten, ons park tijdelijk te sluiten voor vakantiegasten en ons 

te richten op onze diaconale roeping. We hopen dat u/jullie dit zullen begrijpen.  

Voor u/jullie is dit misschien een teleurstelling. We hopen dat u een goed alternatief weet te vinden.  

(Voor de jongeren bieden we met pasen een weekend aan in Engelsbach, zie volgende pagina) 



 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Al sinds meerder jaren worden er in Nederland weekenden georganiseerd VOOR jongeren en DOOR  

jongeren, onder de naam HIS Generation (HIS staat voor Hope Impact en Salvation).  

Dit initiatief is ontstaan op Landgut Engelsbach. Het contact en de verdieping die de jongeren ervoeren 

wensten ze zich ook in Nederland. In 2021 is HIS Generation officieel onderdeel geworden van  

Stichting de Bergrede. Ze organiseren evenementen voor, door en met jongeren die meer willen weten 

over het geloof en daarin willen groeien. Ze willen jongeren stimuleren hun relatie met God en met elkaar 

te verdiepen.  

In oktober hebben ze een fantastisch weekend beleeft in Friesland. 

HIS Weekend 15-17 april 2022 

Tot nu toe vonden de weekenden altijd plaats in Nederland, maar deze keer gaan we terug naar waar het 

allemaal ontstaan is, namelijk Landgut Engelsbach.  

Ben je 14 jaar of ouder, dan verheugen we ons als je met ons meegaat. We rijden vanaf verschillende 

plekken in Nederland met kleinbusjes naar Engelsbach.  

Vertrek donderdagavond 14 april en maandag 18 april rijden we weer terug.  

Aanmelding: hisgeneration.nl/aanmelden 

Kosten: € 80,00 per persoon (incl. vervoer) 



Gebed 

We vragen uw gebed en ondersteuning 

voor ons werk,  

en wij hopen u in de toekomst weer te 

mogen ontvangen op ons park. 

Cor en Evangeline Jansen 
Am Heidelberg 23  
99887 Georgenthal/OT Engelsbach 
Tel. 0049 3623 200873 
E-mail: info@landgutengelsbach.eu 
www.landgutengelsbach.eu 
www.debergrede.eu 

 

Terugblik 

 

Renoveren 

Coronatijd hebben we gebruikt om een aantal bungalows te renoveren. Dit 

was een type C en is omgebouwd naar een studio voor 2 personen. 

 

 

 

 

 

Zomervakantie 

Ondanks de coronabeperkingen en grenssluiting voor Nederlanders 

hebben we afgelopen jaar een bijzondere tijd met de gasten mogen 

beleven. Tevens zien jullie hier ons nieuwe sportveld, mooi vlak :) 

 

 

 

Scouting 

In september 2021 hebben we het scoutingwerk  

weer opgepakt. Heerlijk bezig zijn in de natuur,  

koken boven een kampvuurtje, wie kent dat niet. 

En de groep groeit en groeit.  

 

 

 

 

Mannenweekend 

En in november hebben een aantal mannen uit Nederland 

enkele dagen een intensieve tijd mogen beleven op Land-

gut Engelsbach. Een weekend waarin ze samen bezig zijn 

op geestelijk en lichamelijk gebied. Onder het thema “als 

God voor ons is….”, zijn ze dit jaar in gesprek gekomen en 

aan de slag gegaan. Want het concept van het praktisch 

bezig zijn en tussendoor de tijd hebben voor een gesprek 

met z´n tweeën of in groepsverband doet goed.  

 


