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Voor jong en
oud Ga met
ons mee!

Tieners
14 – 17 jaar
Assisi: de stad van de
Heilige Franciscus uit
het jaar 1200 na Chr.
Een zoon van een rijke
kledingmaker en alles
bezat wat zijn hartje
begeerde. Hij wilde ridder
worden en de held
van Assisi zijn.

Jongeren
18 – 30 jaar
Het is van alle tijden
dat mensen op bedevaart
gaan naar heilige plaatsen. Het zijn plaatsen
die inspireren en nieuwe
betekenis geven aan
ons leven.

Assisi is zo’n plek die jou in beweging
brengt, je op een nieuw spoor zet. De stad
is bekend van de Heilige Franciscus die
er leefde rond 1200 na Chr. Hij wilde een
verschil maken in deze wereld dat blijvend
was. Eerst als heldhaftige ridder, maar na
zijn bekering als bedelaar en monnik. Het
is hem dus gelukt en zijn leven heeft voor
veel mensen grote betekenis. Ga met ons
mee en laat je deze meivakantie inspireren
door Franciscus, Assisi en de prachtige
omgeving.

Wat kan je verwachten?
Het jongerenprogramma sluit voor
een groot deel aan bij het algemene
programma, maar op sommige momenten
zijn er eigen programmaonderdelen.
Denk aan een gezellige avond, een spel
in de stad, een eigen verdiepingsmoment
of het bezoeken van een bijzondere plek.
Ook is er ruimte om Assisi op eigen
gelegenheid te verkennen. Je verblijft
op een camping samen met de andere
jongeren. Ga je alleen mee op reis en
ken je nog niemand? Vrees niet! Je leert
in korte tijd andere jongeren kennen
die graag samen met je optrekken!

Na een veldslag verandert zijn leven.
Hij gaat bedelen, zorgen voor de zieken
en armen en leven in armoede. Zou jij het
uithouden zonder telefoon, lekker eten
en nette kleding? Veel mensen gaan hem
volgen en net zo leven. Franciscus is ook
de reden dat jij dierendag viert en thuis
een kerststal hebt staan, hij kon zelfs met
de dieren praten. Een bijzondere man, uit
een bijzondere stad die meer met jou doet
dan je denkt. Ga met ons mee en beleef de
middeleeuwen in de prachtige stad Assisi.

Wist je dat...
… Franciscus op
Kerstmis van het jaar
1223 de allereerste
kerststal maakte?

Wat kan je verwachten?
Het tienerprogramma is onderdeel van
de bedevaart naar Assisi van het bisdom
Haarlem-Amsterdam. Een apart programma
vol muziek, sport en spel. We verblijven
op een eigen camping vlak bij de stad.
We verkennen het middeleeuwse stadje
en gaan op zoek naar de mooie en mysterieuze verhalen die hier verscholen liggen.
Ontdek wie jij bent, waar jij voor gaat en
zie hoe Franciscus zijn geloof uitleefde.

Ouderavond
Voor je ouder(s) en/of verzorger(s)
organiseren wij voorafgaand aan de
bedevaart op 12 april 2018 een ouderavond. Zo kunnen zij jou met een
gerust hart naar Assisi laten gaan
en kennismaken met de begeleiders
van het tienerprogramma. Je ouders
krijgen na je inschrijving hiervoor
een uitnodiging.

Onderweg
tussen tijd en
eeuwigheid
Inschrijven
Praktische info
Het tienerprogramma is voor tieners
van 14 t/m 17 jaar, het jongerenprogramma
voor jongeren 18 t/m 30 jaar. Beiden
programma’s zullen starten op maandag
30 april en eindigen op zaterdag 5 mei. De
tieners en jongeren verblijven gezamenlijk
op een eigen locatie tijdens de bedevaart.
Voor zowel de tieners en jongeren geldt
dat zij bij alle belangrijke programmaonderdelen aansluiten, zoals de grote
vieringen en de opening- en slotmomenten.
Tieners en jongeren t/m 25 jaar krijgen
een korting op de reissom van € 899,00!
Deelname aan het programma kost voor
hen € 349,00 voor de vliegreis en € 449,00
voor de busreis. Deze korting wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
bisdom en een bijdrage van jouw eigen
parochie. Tieners wordt sterk aangeraden
om deel te nemen aan de vliegreis.
Voor jongeren zijn beide reisopties
aantrekkelijk. Tijdens de busreis wordt
er geen tiener- en jongerenprogramma
georganiseerd.

design Impulsar

Inschrijven kan via de website van VNB
(www.vnb.nl) en is mogelijk tot 1 februari
2018. Meer informatie over de programma’s
vind je op www.jongekerk.nl. Heb je liever
persoonlijk contact? Neem dan contact
op met Matthijs Jansen: (023) 511 26 35
of stuur een email naar
m.jansen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl.
Voor het aanvragen van de algemene
folder voor de vliegreis of busreis met
meer informatie over het algemene
programma kun je een mail sturen naar
assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
of bellen naar (023) 511 26 36 (projectleider Lyanne Blonk). Verdere informatie
over de bedevaart is ook te vinden op
de website van het bisdom:
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.
Of laat een berichtje achter op onze
Facebookpagina (@bisdombedevaart).
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