Aanmelding
Aanmelden via de website www.mariapoli.nl. Hier vind je ook de laatste
informatie. Voor vragen: aanmelding.mp@gmail.com.
Aanmelden vóór 15 april. Hierna kunnen we helaas geen garantie meer
geven voor een slaapplaats.

Meeting Mary

Kosten
programma + overnachting + maaltijden (ontbijt, lunch, diner):
Vanaf 21 jr: €55,- pp per dag (éénpersoonskamer €15,- per nacht extra)
13 t/m 20 jr: €42,- pp per dag
2 t/m 12 jr: €28,- pp per dag
programma + overnachting op kampeerterrein (eigen tent of
caravan) + maaltijden (ontbijt, lunch, diner)
Vanaf 21 jr: €47,- pp per dag
13 t/m 20 jr: €34,- pp per dag
2 t/m 12 jr: €20,- pp per dag
programma + lunch + diner (geen overnachting, geen ontbijt)
Vanaf 21 jr: €36,- pp per dag
13 t/m 20 jr: €27,- pp per dag
2 t/m 12 jr: €18,- pp per dag
Bij inschrijving van alle dagen t/m zondagochtend:
€ 15,- korting per persoon en gratis lunch op zondag.

Solidariteitsfonds
Het solidariteitsfonds heeft tot doel om iedereen in de gelegenheid
te stellen de bijeenkomsten van Focolare bij te wonen. Wie gebruik wil
maken van het solidariteitsfonds kan dit bij de aanmelding vermelden.
Bijdragen aan het solidariteitsfonds zijn zeer welkom op:
NL83 RABO 030 45 57 900
t.n.v. Stichting Werk van Maria Nieuwkuijk o.v.v. “solidariteit”.
Voor gezinnen met meerdere kinderen is er een aparte kortingsregeling
vanuit Nieuwe Gezinnen. Meer informatie zie www.mariapoli.nl.
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Mariapoli 9-13 mei 2018

Wat, wanneer en waar
Wat: Mariapoli - jaarlijkse ontmoetingsdagen van Focolare.
Wanneer: van woensdag 9 mei 19:00 tot zondag 13 mei 14:00.
Waar: Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253VP Nieuwkuijk.

Meeting Mary

Voor actuele informatie en aanmelden zie www.mariapoli.nl.

Over Focolare
Focolare is een christelijke beweging actief in meer dan 180 landen.
Kenmerkend voor Focolare is de ‘spiritualiteit van gemeenschap’. Dit
houdt een manier van leven in in verbondenheid met God en met
elkaar. De spiritualiteit krijgt betekenis in het gewone dagelijkse
leven binnen het gezin, op het werk en op school. Ook vormt deze
spiritualiteit een inspiratiebron voor grote vraagstukken binnen de
politiek, de economie en in de relatie tussen kerken en religies.
De beweging is ontstaan in 1943 in Trente (Noord-Italië). In 1962 kreeg
de Focolarebeweging de officiële goedkeuring van de katholieke kerk.
Later volgden ook erkenningen van andere kerken.
Mariënkroon is een ‘stadje’ van Focolare waar ongeveer zestig mensen
wonen. Op het terrein bevindt zich ook een conferentiecentrum. Het
voormalig kloosterterrein is een plaats van rust, inspiratie en natuur
waar iedereen welkom is.

Maria van Nazareth, de moeder van Jezus.
In de loop der eeuwen is een oneindig
aantal schilderwerken en muziekproducties aan
haar gewijd.
Wat heeft deze opvallende-onopvallende vrouw
uit Palestina te zeggen? Wie was zij? En, wat
betekent zij vandaag voor ons, voor mij?
Tijdens de Mariapoli in Nieuwkuijk staat Maria
gedurende drie dagen centraal in voordrachten,
levensverhalen, bezinning, muziek, theater en
spel.
Eén van de highlights is de première van een
musical op zaterdagavond. Een co-productie van
en voor alle deelnemers (waaraan jong en oud nu
al kunnen werken!) en die tijdens deze dagen in
workshops zijn voltooiing krijgt.
Verder: persoonlijke ontmoetingen, wandelen en
ontspanning. Laat je verrassen!

