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De Jongerencollecte bestaat sinds 2006, maar is nog niet

bij elke parochie bekend. Deze krant is bedoeld om meer

inzicht te geven in het jongerenwerk in de Katholieke

Kerk in Nederland. Er gebeurt heel veel, maar er is drin-

gend behoefte aan financiële steun. Daarom roepen wij u

op om in het weekend van 20 en 21 november 2010 te

collecteren voor het jongerenwerk. Want om de jonge

kerk vitaal te houden, is geld nodig. 

Door middel van deze krant willen wij u informeren over het

katholiek jongerenwerk dat wordt ondersteund door de Jon-

gerencollecte. Welke recente projecten zijn met de opbrengst

van de  Jongerencollecte bekostigd? Waarom is het belang-

rijk om te investeren in dit jongerenwerk? En hoe kunt u de

collecte op een goede manier inzetten in uw parochie?

Wij helpen u graag op weg om in het derde weekend van no-

vember een concrete investering in de toekomst te doen door

middel van de Jongerencollecte!

JONGERENCOLLECTEKRANT

U DOET TOCH OOK MEE?!

Jongerencollecte

20-21 november 2010

INVESTEER in de

toekomst!

€ 20.000 opgehaald tijdens 

Jongerencollecte 2009 

In het derde weekend van november 2009 is voor

het vierde achtereenvolgende jaar de landelijke

Jongerencollecte gehouden. De totale opbrengst

van de Jongerencollecte 2009 bedroeg een kleine 

€ 20.000. De gelden worden verdeeld onder bis-

dommen en landelijk jongerenwerk.

Gemiddeld is € 150,- per deelnemende parochie inge-

zameld. Deze opbrengst wordt voor de helft besteed

aan projecten in uw eigen bisdom. De andere helft is

bestemd voor landelijke activiteiten. Hiermee is in een

breed scala aan activiteiten en projecten voor jongeren

geïnvesteerd. Veel projecten zouden zonder de op-

brengst van de Jongerencollecte niet altijd mogelijk

zijn geweest. Elders in deze krant vindt u enkele voor-

beelden van bijzondere tiener- en jongerenprojecten.



‘Lol trappen en met God

bezig zijn’

Door de financiële bijdrage vanuit de Jon-

gerencollecte kan het Bisdom Haarlem-

Amsterdam elke zomer een tienerkamp

voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16

jaar organiseren. Ongeveer 30 tieners

komen samen voor een week vol geloof,

ontspanning en creativiteit. 

Oud-deelneemster Sanne Goossens (16 jaar)

is enthousiast over de mix van verdieping en

gezelligheid tijdens het kamp. “Het is heel leuk

om met jonge mensen die ook gelovig zijn,

samen te zijn. We kunnen lol trappen, maar

ook met God bezig zijn.” Dat naar de kerk

gaan niet voor iedereen vanzelfsprekend is,

maakt niet uit. Sanne: “Tijdens het kamp is het

fijn om samen de mis voor te bereiden. Dat je

vervolgens met een grote groep jongeren in de

kerk zit, is bijzonder, dat maak je niet zo vaak

mee!” Ook na het kamp blijft het contact tussen

de tieners bestaan. Via internet worden foto’s

uitgewisseld en herinneringen opgehaald.

Sanne: “Ik heb goede vrienden en vriendinnen

overgehouden aan het tienerkamp. Nu maar

hopen dat er een kamp komt voor 16+.”  

Geweldige inzet tijdens 

DiaconAction

Duizenden tieners en jongeren komen in het derde 

weekend van november gezamenlijk in actie voor de mede-

mens in hun eigen leefomgeving. In slechts drie dagen worden

honderden activiteiten ondernomen: van het schilderen van de speeltuin

tot spelen met gehandicapten en afwassen in het verzorgingshuis. DiaconAc-

tion is een nationaal tiener- en jongerenproject met een bijzondere uitstraling.

Het christelijke grondbeginsel van naastenliefde wordt bij DiaconAction letterlijk in

de praktijk gebracht. Groepen kiezen zelf een project uit en gaan dit vervolgens

met elkaar uitvoeren. DiaconAction is een groot avontuur: jonge mensen laten

zien wat ze kunnen, leren nieuwe mensen kennen en ervaren hoe het is om goed

en zinvol bezig te zijn. En tijdens hetzelfde weekend van 19-21 november 2010

vindt in alle kerken de Jongerencollecte plaats, om dit soort projecten mogelijk te

blijven maken. Zo ondersteunt de Kerk de jonge generatie en andersom. In

het derde weekend van november staat de spotlight op de jongeren! 

Catecheseproject ‘De verloren zoon’ 

gelanceerd

In het voorjaar van 2010 heeft de diocesane afdeling jeugd en jon-

geren van het Bisdom Den Bosch een bijzondere catechesepro-

ject gelanceerd: ‘De Verloren Zoon’. De uitgave is mede mogelijk

gemaakt door de opbrengst van de Jongerencollecte 2009.

Het gelijknamige evangelieverhaal heeft een eigentijdse uitvoering ge-

kregen in de vorm van een film in combinatie met een thematisch le-

spakket. Parochies, jongerengroepen, tienergroepen, begeleiders en

andere belangstellenden kunnen het pakket gebruiken als catechese-

project voor vormelingen, tieners en jongeren.

De opzet van het pakket is eenvoudig. Aan vier thema's, ‘Dromen’,

‘Vergeving’, ‘Wie is God?’ en ‘Liefde’ uit de film, zijn verschillende vra-

gen en opdrachten verbonden. Elk thema heeft vier geloofsniveaus en

vier werkvormen. De in totaal 64 bouwstenen kunnen naar eigen in-

zicht worden behandeld. 

Er zijn bewust geen leeftijden op de werkvormen geplakt omdat het

geloofsniveau niet altijd in leeftijd uit te drukken is. De coördinator van

de dienst Jeugd en Jongeren, priester Tom Corstjens, is

erg blij met het nieuwe catecheseproject omdat het

een grote vrijheid geeft om in- en aan te passen aan

de groep waar je mee werkt. 



Heeft u ook niet het gevoel dat er relatief wel erg veel mensen met grijze haren, al of niet
geverfd, in de Kerk zitten... De grote vraag van veel parochies is dan ook: hoe krijgen we
de jongeren geïnteresseerd in het geloof in Christus? Als jongerenbisschop gaat die vraag
me met name ter harte. Gelukkig zijn er veel jongerengroepen en ook allerlei activiteiten
op lokaal, diocesaan, landelijk en zelfs internationaal niveau. 
Maar deze activiteiten kosten geld. Meer dan de  jongeren kunnen opbrengen. Belangrijk
voor ons is dan ook te investeren in jongerenpastoraat. 
De collecte die op 20 en 21 november wordt gehouden, is voor een structurele onder-
steuning dit katholieke jongerenwerk. De activiteiten die ermee gesteund worden, zijn be-
doeld om de tieners en jongeren in contact te brengen met
Jezus en zijn evangelie. Daarmee wordt een basis gelegd voor
hun geestelijke en menselijke groei. De maatschappij van nu
vraagt om mensen met een geïnspireerde visie op de samen-
leving. Die kan hun door uw bijdrage op een eigentijdse wijze
worden aangeboden. Gaat de Kerk van de toekomst u ter
harte? Geef dan gul! Hartelijk dank namens al de jongeren! 

Geachte gelovige, 

Cadeau voor jongeren:

Summerschool 

Bisdom van Breda

Een cadeau krijgen van je bisdom,

dat is niet zomaar iets! De jonge-

ren van het bisdom van Breda zijn

ieder jaar de gelukkigen: zij krijgen

een Summerschool aangeboden.

Het geschenk is echter niet vrijblij-

vend. 

Tijdens de bijzondere dagen in de

zomer op een mooie locatie, krijgen

de jongeren de kans om stevig de

diepte in te gaan, op zoek naar wat

het geloof voor hen betekent. Door de

financiële impuls van de jongerencol-

lecte, kan het bisdom de jongeren dit

bijzondere ‘presentje’ aanbieden.

Via boeiende lessen krijgen de jonge-

ren in drie dagen de kans om hun ‘ca-

deau’ uit te pakken. Dit betekent niet

alleen luisteren naar inspirerende

personen, maar ook heel concreet

met elkaar in gesprek gaan over wat

je gelooft. Wat betekent bijvoorbeeld

het ‘credo’ voor hen persoonlijk? 

De mooie en gezellige momenten tij-

dens de dagen geven de jongeren de

kans om het papier steeds ver-

der van hun cadeau af te

halen. En dan komt een bij-

zondere mix van onmoeting,

luisteren en vieren naar

boven waarin zij elkaar en

God beter leren kennen. De

Summerschool leidt de jon-

geren dieper in het geloof

om hen te helpen ontdek-

ken hoe het katholieke ge-

loof een ‘cadeau’ mag zijn

in hun leven!

Investeringen in tiener- 

en jongerenprojecten

Met de opbrengst van de Jongerencollecte 2009 zijn vele

projecten mogelijk gemaakt. Naast de voorbeelden die u in deze

krant kunt vinden, zijn de volgende projecten ondersteund op dioce-

saan en landelijk niveau: 

- Summerschool (Bisdom van Breda)

- Tienerkamp (Bisdom Haarlem-Amsterdam)

- Onderhoud diocesane jongerenwebsite www.jongbisdomhaarlem.nl (Bisdom 

Haarlem-Amsterdam)

- Catecheseproject ‘De Verloren Zoon’ (Bisdom Den Bosch)

- Martinusdag (Bisdom Groningen-Leeuwarden)

- Zomerkampen, toerustingscursus voor jongeren (Bisdom Roermond)

- Palmzondagbijeenkomst (Bisdom Rotterdam) 

- Vier zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren (Aartsbisdom Utrecht)

- Katholieke Jongerendag (landelijk project)

- DiaconAction (landelijk project)

+ Everard de Jong

Bisschop-referent voor jeugd en jongeren



Jongerencollecte in de praktijk

De jongerencollecte tot een succes maken, is vooral men-

senwerk. En wie kunnen dat beter doen dan de jongeren

zelf! Laura Bokelman uit Halsteren is hier het levende

voorbeeld van. Zij kondigt in haar parochie de collecte aan

en vertelt gelijk waarom zij de collecte belangrijk vindt. 

‘Door in de viering aanwezig te zijn, kan ik laten zien dat er

aandacht is en moet zijn voor jongeren. Ik vertel aan de paro-

chianen dat ik het belangrijk vindt dat jongeren elkaar ontmoe-

ten. Alleen op die manier kunnen we ervaren dat we niet alleen

staan in het geloof’, aldus Laura.

Andere praktische tips om de jongerencollecte in te zetten, zijn

het aankondigen van de collecte in uw parochieblad, deze

krant ter info aanbieden aan de parochianen, jongeren uit uw

parochie (misdienaars of leden van een koor) vragen om een

deurcollecte te houden, een jongerenviering houden of een

jongere een voorbede laten lezen. 

De jongerencollecte biedt een uitgelezen kans om aandacht te

besteden aan het jongerenwerk in de Katholieke Kerk. Via de

jongerenwerkers van de bisdommen (contactinformatie elders

in deze krant) kunt u altijd meer informatie krijgen over jonge-

rengroepen in uw parochie en bisdom. 

Meer informatie
Deze krant is een uitgave van Jong Katholiek in samenwerking met de diocesane jongerenwerkers. Jong 

Katholiek is de landelijke jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Voor meer informatie

over de Jongerencollecte kunt u contact opnemen met uw bisdom of kijken op internet, www.jongkatholiek.nl.

Jong Katholiek: info@jongkatholiek.nl, 030-2326923

Bisdom Breda: Femke Timmermans, ftimmermans@bisdombreda.nl, 076-5223444

Bisdom Den Bosch: Susanne van den Berk, svdberk@bisdomdenbosch.nl, 073-6125488 

Bisdom Groningen-Leeuwarden: Hao Tran, h.tran@bisdomgroningenleeuwarden.nl, 050-4065888 

Bisdom Haarlem-Amsterdam: Mirjam Borst, mborst@bisdomhaarlem-amsterdam.nl, 023-5112670 

Bisdom Roermond: Marie-José Degens, m.degens@bisdom-roermond.nl, 0475-386824

Bisdom Rotterdam: Guido Schurmann, g.schurmann@bisdomrotterdam.nl, 010-4148213 

Aartsbisdom Utrecht: Vicaris Pauw, pauw@aartsbisdom.nl, 0313-472215 

Jongeren-

collecte 2010:

Vamos a Madrid!

In 2011 vinden de Wereldjongerendagen

(WJD) plaats in Madrid. Bij dit evenement

komen honderdduizenden katholieke jongeren vanuit

de hele wereld samen. Vanuit Nederland organiseren

alle bisdommen een reis naar de Wereldjongeren-

dagen. De opbrengst van de Jongerencollecte 2010

zal voor een groot deel gebruikt worden voor het 

werven en ondersteunen van de jongeren die naar

Madrid gaan. Ook wordt het interactieve en geloofs-

verdiepende catecheseprogramma voor alle Neder-

landse deelnemers in Madrid, gefinancierd door de

opbrengsten van de Jongerencollecte.

De WJD zijn een groot katholiek feest van geloof, ont-

moeting en ontspanning. Jongeren die deelnemen aan

de WJD vinden hier, naast gezelligheid en avontuur, ook

een weg om dichter bij God te komen. Ze gaan door een

proces van geestelijke vernieuwing waar uiteindelijk bij

thuiskomst heel de maatschappij de vruchten van plukt.

In de afgelopen jaren zijn in vele parochies nieuwe ini-

tiatieven ontstaan, ingezet door enthousiaste WJD-be-

zoekers. Draag bij aan deze weg van vernieuwing,

draag bij aan de Jongerencollecte met uw parochie!

Belangrijke informatie

Gelieve de opbrengst over te maken op

rekeningnummer 2784498,

t.n.v. Secretariaat RK Kerkgenootschap te Utrecht,

o.v.v. ‘Jongerencollecte’. 

Het SRKK (waar Jong Katholiek een afdeling van

is) zorgt er voor dat de opbrengst wordt verdeeld

tussen landelijke en diocesane activiteiten.

Bent u als parochiaan niet in de kerk in het 

collecteweekend, maar wilt u toch het jongeren-

werk steunen? U kunt op bovengenoemd 

rekeningnummer o.v.v. ‘Jongerencollecte’ ook 

uw individuele gift storten. Dank voor uw steun!


