Aanmelding

De kosten voor alle drie de weekenden
bedragen €350 all-in (verblijf, materialen en persoonlijke begeleiding).
Maar…kom jij uit het bisdom Utrecht,
Den Bosch of Haarlem-Amsterdam?
Dan ontvang je korting op je deel
nemersprijs!

Je kunt je tot 15 september 2011
aanmelden voor de weekenden door
je in te schrijven op de website
www.bisdomdenbosch.nl/jongeren.
Na aanmelding ontvang je een brief
met deelnamebevestiging en verdere
informatie over de weekenden.

De bisdommen Utrecht, Den Bosch
en Haarlem-Amsterdam bieden
jongeren uit hun eigen bisdom namelijk
een stevige subsidie aan. De deel
namekosten voor jongeren uit deze
drie bisdommen bedragen daarom
€195 all-in.
Kom jij niet uit het bisdom Utrecht,
Den Bosch of Haarlem-Amsterdam?
Neem dan contact op met je eigen
bisdom om subsidiemogelijkheden
te bespreken.

Meer informatie
Heb je vragen over het programma
of de inschrijving, neem dan contact
op met een van de volgende personen:
* Aartsbisdom Utrecht, Hao Tran,
tran@aartsbisdom.nl, 030-2361570
* Bisdom van ’s-Hertogenbosch,
Susanne van den Berk, jongeren@
bisdomdenbosch.nl, 073-6125488
* Bisdom Haarlem-Amsterdam, Beate
Gloudemans, bgloudemans@bisdomhaarlem-amsterdam.nl, 023-5112637

Drie inspirerende
vormingsweekenden
voor jongeren

Deelname aan losse weekenden is
beperkt mogelijk. De prijs bedraagt
dan €120 per weekend. Deelnemers
uit de bisdommen Den Bosch, Utrecht
en Haarlem-Amsterdam kunnen ook
hiervoor weer subsidie ontvangen
en betalen dus per weekend €95.

grafisch ontwerp

De bisdommen Den Bosch,
Utrecht en Haarlem-Amsterdam
willen jongeren de kans bieden
om op een uitdagende en ontspannen manier het katholieke
geloof te verdiepen: een traject
van drie vormingsweekenden
waarbij we niet alleen nadenken
over de fundamenten van het
geloof, maar ook de vraag stellen
hoe we dit kunnen toepassen in
ons eigen leven om zo meer deel
uit te maken van Gods familie.

Kosten

Aartsbisdom Utrecht

Je bent katholiek, maar hebt behoefte aan meer verdieping
in je persoonlijke geloofsleven... Je zou graag dieper in
willen gaan op het katholieke geloof samen met andere
jongeren... Je hebt een fantastische ervaring als de Wereldjongerendagen meegemaakt en je wilt dit vasthouden,
maar weet niet hoe?... Herken je hier iets van?

Dan is dit iets voor jou!

Inhoud programma per weekend
Het programma is verdeeld over 3 weekenden.
Tijdens ieder weekend komt een specifiek thema aan bod:

Thuiskomen bij God;
Vader, Zoon en Heilige Geest
•
•
•
•

Over godsbeelden
Over de dood van Jezus aan het kruis
Over de Kerk als Gods familie
Over de Drie-eenheid

Waar en wanneer
Het programma van alle weekenden
begint vrijdagavond om 18.00 uur en
eindigt zondagmiddag om 15.30 uur.
• 1e weekend: 14 oktober-16 oktober
2011 in Mariapoli Mariënkroon,
Nieuwkuijk
• 2e weekend: 9-11 december 2011
in Mariapoli Mariënkroon,
Nieuwkuijk
• 3e weekend: 3-5 februari 2012
in De Tiltenberg, Vogelenzang

Leven als christen in Gods familie

Voor wie

•
•
•
•

Het programma is gericht op jongeren
van 16-30 jaar. Het programma is
ideaal om de ervaringen van de Wereldjongerendagen in Madrid te verdiepen,
maar is zeker niet alleen bedoeld voor
WJD-gangers. Voorwaarde is dat je
je wilt toewijden aan het:
• Actief volgen van, bij voorkeur
alle drie, de weekenden.
• Serieus uitwerken van de
huiswerkopdrachten
• Je inzetten voor je persoonlijke
geloofsgroei

Over Christen en leerling zijn: Jezus centraal stellen en groeien in heiligheid
Over de traditie, leergezag en de Bijbel
Over het gebed, Maria en de heiligen
Over het eeuwig leven, hemel, vagevuur en hel

Getuige van Gods liefde
en waarheid
•
•
•
•
•

Over jouw eigen roeping
Over Christen zijn in de maatschappij
Over relaties en seksualiteit (theologie van het lichaam)
Over de interreligieuze dialoog
Over het Rooms-Katholieke geloof ten opzichte van andere religies

Voorafgaand aan elk weekend dien je enkele huiswerkopdrachten voor
te bereiden. Het programma tijdens de weekenden zal bestaan uit: inleidingen
op het thema, persoonlijke verwerkingsopdrachten en opdrachten in deelgroepjes,
een individueel gesprek met een persoonlijk begeleider, momenten van gebed
en bezinning, ontspanning en gezelligheid.

Ofwel: het programma veronderstelt
geen grote gedegen voorkennis van
het geloof, maar wel de bereidheid
om samen een stevig leertraject
in te gaan en de wens om ontdekte
waarheden op het eigen leven toe
te passen.

