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Praktische info
Het jongerenprogramma 
is voor jongeren van 16 t/m 30 jaar. 
Er zijn twee reismogelijkheden: met 
de bus (10 dagen voor € 999) of met 
het vliegtuig (6 dagen voor € 839). Het 
jongerenprogramma is van 2 t/m 7 mei 
2015, als de gehele groep van de bisdom-
bedevaart in Rome is aangekomen. 
Studenten onder de 25 jaar kunnen een 
fl inke korting op de reissom krijgen! 
Zo kun je al voor € 325 mee met de 
6-daagse vliegreis en voor € 485 met 
de 10-daagse busreis. Deze korting 

wordt mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van de reisorganisatie VNB, 
jouw eigen parochie en het bisdom. 
Inschrijven kan via de website van de 
VNB www.vnbreizen.nl en is mogelijk 
tot 1 februari 2015. Meer informatie 
over het jongerenprogramma vind je 
op www.jongbisdomhaarlem.nl. 
Heb je liever persoonlijk contact? 
Neem dan contact op met Marius 
van der Knaap: 023-5112635 
of mvanderknaap@bisdomhaarlem-
amsterdam.nl 

Het tienerprogramma 
is voor tieners van 12 t/m 15 jaar 
en zal zijn in Rome van 2 t/m 7 mei 2015. 
Tijdens een aantal belangrijke momenten 
sluiten we aan bij het volwassenpro-
gramma, vooral bij de grote vieringen 
(en kun je dus even je familie zien, als 
die ook meegaat). Tieners krijgen een 
korting op de reissom! Deelname aan 
het tienerprogramma kost € 325 voor 
de vliegreis en € 485 voor de busreis. 
Deze korting wordt mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van de reisorganisatie 
VNB, jouw eigen parochie en het bisdom. 
Inschrijven kan via de website van 

de VNB www.vnbreizen.nl en is mogelijk 
tot 1 februari 2015. Meer informatie 
over het tienerprogramma vind je op: 
www.jongbisdomhaarlem.nl. Wil jij of 
één van je ouders liever iemand per-
soonlijk spreken? Neem dan contact op 
met Matthijs Jansen: 023-5112635 of 
mjansen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Zien en 
ervaren!

Bisdom
bedevaart
Meivakantie 
2015

Programma’s 
voor tieners 
en jongeren

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl
www.vnbreizen.nl

MEervaren!

Programma’s 
voor tieners 
en jongeren



RO
ME

Wat kan je verwachten
Het jongerenprogramma sluit aan 
bij het volwassenprogramma. Maar, 
op momenten haken we af, voor eigen 
programmaonderdelen. Denk bv. aan 
een gezellige avond of een spel in de 
stad, een eigen verdiepend programma 
of het bezoeken van een bijzondere 

plek. Ook is er ruimte om Rome 
op eigen gelegenheid te verkennen. 
Je verblijft in het hotel bij mensen uit 
je eigen parochie. Ken je eigenlijk nog  
niemand? Dan kijken we met jou naar 
een geschikte plek. Er zijn vast nog wel 
andere jongeren die niemand kennen!

Tieners
12-15 jaarSinds het begin van het christendom bezoeken christenen heilige 

plaatsen. Een reis is altijd een onderneming en je weet vooraf nooit 
wat je zult beleven. Wij dagen je uit om te kiezen voor het onbekende, 
om je te laten verrassen! Om met andere jongeren, de bisschoppen 
en veel mensen uit ons bisdom op bedevaart te gaan naar Rome.

Jongeren 16-30 jaar
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Rome: de stad van het Romeinse 
rijk, van machtige keizers, stoere 
helden en heldhaftige gladiatoren. 
Ben jij heldhaftig? Ben jij op zoek 
naar avontuur of ben je benieuwd 
naar de verhalen die deze stad jou 
te bieden heeft? Kom met ons mee 
op reis en ga de uitdaging aan. 
Ontdek wat jij in huis hebt en 
ervaar hoe het is om op bedevaart 
te gaan, zoals de eerste christenen.

Wat kan je verwachten
Het tienerprogramma is onderdeel van 
de bedevaart naar Rome van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam. Een apart program-
ma vol muziek, sport en spel op een 
eigen locatie. We trekken er op uit in 
de ‘eeuwige stad’ en gaan op zoek naar 
de mooie verhalen en schatten die hier 
verscholen liggen. Ontdek wie jij bent, 
waar jij voor gaat en zie hoe de eerste 
christenen hier hun geloof leefden.

Ouderavond
Voor je ouder(s) en/of verzorger(s) 
organiseren wij voorafgaand aan de bede-
vaart op 16 april 2015 een ouderavond in 
Haarlem. Zo kunnen zij jou met een gerust 
hart naar Rome laten gaan en kunnen 
zij kennis maken met de begeleiders van 
het tienerprogramma. Je ouders krijgen 
na je inschrijving hiervoor een uitnodiging.
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