Ervaringen van de WJD
Moniek, Velsen-Noord
“De WJD in Madrid waren
voor mij een geweldige
ervaring. De vele nieuwe
mensen en vrienden die ik
heb leren kennen tijdens
de reis zijn mij het meeste
bijgebleven.”

Praag

Informatie
www.jongbisdomhaarlem.nl
www.facebook.com/JongbisdomHA
www.wjd.nl

David, Haarlem

Aernoud, Heiloo

“De ervaring van de WJD
was voor mij een ontmoeting met een jonge
en enthousiaste kerk. Ik
ben geïnspireerd door de
verhalen van mensen die
op een bijzonder manier
God hebben leren kennen
in hun leven en daar iets
mee zijn gaan doen.”

“Er is niet alleen gezelligheid, maar echte blijheid,
vreugde! Door de reis ben
ik dichterbij God gekomen, wat ik echt als pure
vreugde ervaar. Dat maakt
de reis echt een gouden
ervaring in mijn leven. Iets
om nooooooit meer te
vergeten!”

IK HEB
OP DE WJD
VRIENDEN
VOOR HET
LEVEN
GEMAAKT
Vind je niet wat je zoekt?
Neem contact op met
Marius van der Knaap
mvanderknaap@bisdomhaarlemamsterdam.nl
023 5112637
Wil jij de WJD promoten en kan je
daar wel een handje bij gebruiken?
Neem dan contact op met Matthijs Jansen
mjansen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
023 5112635
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ZALIG DE BARMHARTIGEN,
WANT ZIJ ZULLEN
BARMHARTIGHEID
ONDERVINDEN
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DE WJD IS
ÉÉN GROOT
INTERNATIONAAL
FEEST.
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HET WJDGEVOEL;
JE MOET HET
ERVAREN.!.!
Wat is de WJD?

De Reis

De Wereldjongerendagen (WJD) is het
grootste jongerenevenement ter wereld.
Miljoenen jongeren uit de hele wereld
komen samen om het katholieke geloof te
vieren en ook de paus is erbij. WJD betekent: nieuwe vrienden ontmoeten, lol maken, afzien, ons geloof verdiepen en vieren
in een smeltkroes van culturen, ofwel: een
indrukwekkende ervaring om nooit te vergeten! Eens in de vijf á zes jaar is de WJD
in Europa en komende zomer (2016) vinden
deze plaats in Krakau (Polen).

Voor een onvergetelijke WJD, ga je mee met
de 14 daagse reis van Jongbisdom HaarlemAmsterdam (Noord-Holland en zuidelijk
Flevoland). Voordat we naar de WJD gaan,
reizen we af naar Praag (Tsjechië) waar we
verblijven in een youth hostel. Daar ontmoeten we de gemeenschap Sant’Egidio
en leren we elkaar beter kennen. Sant’
Egidio is ontstaan uit een groep studenten,
die vanuit hun geloof vrienden zijn geworden met de armen van Praag, onder wie
daklozen, Romakinderen en ouderen.

Geloof
Paus Franciscus heeft voor de WJD een
thema uitgekozen: “Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden”
(Mt. 5, 7). De paus nodigt ons uit om zorg te
dragen voor anderen, om lief te hebben en
al het goede dat je ontvangen hebt met
anderen te delen. Zoals ons reisthema
zegt: Dare2share!

Op weg naar Krakau bezoeken we Auschwitz, het grootste vernietigingskamp uit de
Tweede wereldoorlog. Niet een vreugdevolle
plek, maar een belangrijke plaats in de
geschiedenis van Europa. Daarna vertrekken we naar onze eindbestemming Krakau
en beleef je met miljoenen jongeren en paus
Franciscus de WJD. Wij zorgen voor een
comfortabele reis boordevol ontspanning,

IK VOELDE
TIJDENS DE
WJD DAT WIJ
DEEL UIT
MAKEN VAN
EEN WERELDKERK.

ontmoeting en geloof. Het programma
is onder voorbehoud van wijzigingen.

Reisoverzicht
Woensdag 20 juli Vertrek vanuit Haarlem
Donderdag 21 t/m maandag 25 juli
Verblijf bij gemeenschap Sant’Egidio
in Praag
Maandag 25 juli Bezoek Auschwitz
Dinsdag 26 t/m 31 juli WJD in Krakau
1 en 2 augustus Terugreis naar Nederland

Voor wie?
De WJD is voor jongeren van 16 t/m 30
jaar. Het is een katholiek evenement, maar
ook als je niet katholiek bent, ben je van
harte welkom. Deelnemen aan de WJD doe
je als pelgrim. De reis is soms intensief en
de maaltijden en voorzieningen zijn eenvoudig. Heb je een handicap of beperking
die het volgen van het programma moeilijk
maakt? Neem dan contact op met Marius
van der Knaap, zie het kopje ‘informatie’.

Polski
Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) są wydar
zeniem, które odbywa się co dwa lub trzy
lata gdzieś na świecie. Latem 2016 roku, dni
te obchodzone będą w Krakowie (Polska).
Młodzież z całego świata przybędzie do
Twojego kraju, aby razem świętować naszą
katolicką wiarę. To będzie wielkie wydarzenie
na polskiej ziemi i Ty też powinieneś tam
być! Dołącz do nas! Pokaż nam – Holendrom,
co Polska ma do zaoferowania. Więcej informacji znajdziesz pod zakładką ”Informatie”.

English
World Youth Day (WYD) is an international
event which takes place every two to three
years. It attracts hundreds of thousands
of youth from all over the world. Youth
comes together to meet one another and
to celebrate the catholic faith. We invite you
to come with us to Krakow in 2016. Will you
join us? Do you want to know more about
the WYD Krakow, see ‘informatie’.

Inschrijven
Inschrijven doe je zo!
Stap 1 Ga naar www.vnb.nl
Stap 2 Voer het reisnummer in: PO1684
Stap 3 Klik op: ‘Bekijk reis’ en controleer
of het om de reis naar de WJD van
bisdom Haarlem-Amsterdam gaat.
Stap 4 Klik op: ‘Meer informatie’
en daarna op: ‘Boek nu’
Stap 5 Voer je gegevens in en maak
je reservering compleet!

Kosten
Schrijf je in voor 9 mei 2016 en betaal
€ 685. Ná 9 mei 2016 betaal je € 765.
De reissom is inclusief € 100 sponsoring
van bisschop Punt en Hulpbisschop
Hendriks voor de jongeren uit bisdom
Haarlem-Amsterdam. Je kunt je uiterlijk
inschrijven t/m 5 juni 2016.
Maak je tijdens de reis geen zorgen
over vervoer en maaltijden.

Dit en alle kosten voor het programma
en het voorbereidingsweekend (of dag)
zijn inbegrepen in de prijs.
Sommige jongeren hebben het geld
voor handen anderen niet. Kijk op
www.jongbisdomhaarlem.nl om je aan te
sluiten bij leuke sponsor- en spaaracties
of eventuele subsidiemogelijkheden.

Op de fiets naar de WJD
Ben jij sportief en altijd op zoek naar een
grote uitdaging? Dan is het ook mogelijk
om vanuit ons bisdom naar Krakau te
fietsen! De totale fietstocht bedraagt zo’n
1500 km en is van 10 juli t/m 1 augustus
2016. Deze reis is niet voor iedereen
weggelegd en hiervoor is een goede fiets
en training vereist. Informatie over de reis,
kosten en inschrijving kun je stellen
via kapelaanjohannes@gmail.com
of w.erp@planet.nl

