Wat: Impulsdag Jongerenwerk

IMP
ULS
DAG

Tijdens het KJD Festival 2014 werd voor de
allereerste keer de HOOP Award uitgereikt aan
het initiatief dat in het afgelopen jaar op de
meest hoopvolle en inspirerende manier handen
en voeten gaf aan jongerenpastoraat. De prachtige ring ging naar Young Seven, jongerenpastoraat in de Kop van Noord-Holland. Op het
komende KJD Festival (6 en 7 juni 2015) wordt
de prijs doorgegeven aan een nieuwe winnaar.
Op de HOOP Award impulsdag op 28 februari
nodigen we iedereen uit die jongerenpastoraat
een warm hart toedraagt voor ontmoeting,
verdieping en gesprek rond dat wat hoopvol
is voor de jonge Kerk in Nederland. Naast informatie over wat Young Seven tot winnaar maakte,
zijn er ook diverse sprekers en inleidingen.
Een dag dus die je eigenlijk gewoon niet mag
missen: opladen, ideeën opdoen en uitwisseling.
Alle ingrediënten die nodig zijn voor een
bijzondere dag.

ZATERDAG 28 FEBRUARI 2015
Huis van Sant’Egidio, Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam
(naast de Mozes en Aaronkerk)

Programma (onder voorbehoud)

Aanmelden

11.00 opening
11.15 presentatie Young Seven
12.00 reflectie op succesvol jongerenwerk
in de kerk door Miranda Klaver, professor
in de theologie aan de VU in Amsterdam
12.30 lunch en ontmoeting
13.00 drie parallelprogramma’s:
• op naar een geslaagde WJD in 2016
• Katholiek zijn en sociaal handelen
• Ontmoeting van jongerenplatformleden
uit verschillende bisdommen
15.00 afronding met een afsluitend
gebedsmoment en een feestelijke borrel.

Kan op twee manieren:
1 Je hebt deze uitnodiging ontvangen van
iemand die hoopt en vindt dat jij erbij moet zijn
op de 28e. Geef aan hem of haar door dat je
komt en hij of zij zal het dan aan de organisatie
doorgeven.
2 Je hebt deze uitnodiging gelezen op
facebook of een website: stuur dan een mail
naar aanmelden@jongkatholiek.nl en vermeld
daarin naast je naam en je adresgegevens
ook een telefoonnummer en op welke wijze
je betrokken bent bij het jongerenpastoraat.

Kosten

We raden je sterk aan om met het openbaar
vervoer te komen. Het makkelijkste is het dan
om vanaf Amsterdam Centraal de metro te
nemen. Je stapt dan uit op het Waterlooplein.

Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage in
de kosten bij vertrek wordt op prijs gesteld

Hoe kom ik bij de locatie?

