
inspirerende 
vormingsweekenden
voor jongeren

Je komt terug van de WJD, een leuke vakantie of er is 
iets anders waardoor je het gevoel hebt meer te willen 

weten over het katholieke geloof. Misschien wel door 
gesprekken met gelovige vrienden of juist niet gelovige 

vrienden. Hoe kom ik aan kennis en hoe kan ik een 
volgende stap maken in mijn geloof? Herken je hier iets 

van? Dan is dit iets voor jou! Tijdens deze weekenden 
denken we niet alleen na over de fundamenten van het 

geloof, maar stellen we ook de vraag hoe we dit kunnen 
toepassen in ons eigen leven.
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KOSTEN
De kosten voor alle drie de weekenden 
bedragen €275 all-in (verblijf, materia-
len en persoonlijke begeleiding). De 
bisdommen bieden een stevige subsidie 
aan. De deelnamekosten bedragen 
daarom maar €199 all-in. Wil je 
gebruik maken van deze subsidie, 
neem dan contact op met je eigen 
bisdom (contactgegevens kun je 
op vragen bij nina@jongkatholiek.nl).
Deelname aan losse weekenden 
is beperkt mogelijk. De prijs 
bedraagt dan €99 
per weekend.

OVER JONG KATHOLIEK
De vormingsweekenden worden 
aangeboden door de gezamenlijke 
Nederlandse bisdommen. Ze worden 
uitgevoerd door Jong Katholiek, de 
jongerenafdeling van de Nederlandse 
kerkprovincie. Jong Katholiek organi-
seert activiteiten zoals de Katholieke 
Jongerendag en de Wereldjongeren-
dagen. Jong Katholiek brengt jongeren 
samen en helpt hen Christus en zijn 
Kerk te leren kennen. 

INSCHRIJVEN & INFORMATIE
Inschrijven kan door te mailen 
naar aanmelden@jongkatholiek.nl. 
Dit kan uiterlijk tot 31 januari 2014! 
Wil je eerst meer info, mail dan 
naar nina@jongkatholiek.nl.

WWW.JONGKATHOLIEK.NL



INHOUD PROGRAMMA PER WEEKEND
Het programma is verdeeld over 

drie weekenden. Tijdens ieder weekend 
komt een specifiek thema aan bod:

Voorafgaand aan elk weekend dien 
je enkele huiswerkopdrachten voor 

te bereiden. Het programma tijdens de 
weekenden zal bestaan uit: inleidingen

op het thema, praktijkvoorbeelden,
persoonlijke verwerkingsopdrachten 
en opdrachten in deelgroepjes, een 

individueel gesprek met een persoonlijk 
begeleider, momenten van gebed en 

bezinning, ontspanning en gezelligheid.

WAAR EN WANNEER
Het programma van alle weekenden 
begint vrijdagavond om 18:00 en 
eindigt zondagmiddag rond 16:00.

Weekend 1 
21 - 23 februari 2014, 
Heiligdom Onze Lieve Vrouw 
ter Nood, Heiloo
Weekend 2
28 - 30 maart 2014, 
Bezinningscentrum Emmaus, Helvoirt
Weekend 3
2 - 4 mei 2014, 
Dienstencentrum KCV, Helmond

1 Leven met God
De kern van het geloof uitgediept. Gods liefde, Jezus dood aan het kruis, 

gebed, spiritualiteit, jouw plek in de maatschappij, en over roeping en talenten.

2 Leven voor God
Over de woorden van paus Franciscus tijdens de WJD in Rio: “Ga, wees niet 

bang en dien!” Met zeer inspirerende praktijkvoorbeelden in Nederland.

3 Leven in gemeenschap
Over de diepere betekenis van gemeenschap; de kerk, tradities, het leergezag, 

het huwelijk en het religieus leven. Onze verbondenheid met het “hemels 
koninkrijk”, met de heiligen in de hemel en een inleiding over

“angels en demons”.
VOOR WIE
Het programma is gericht op jongeren 
van 16 - 30 jaar. Het programma is 
ideaal om de ervaringen van de We-
reldjongerendagen in Rio te verdiepen, 
maar is zeker niet alleen bedoeld voor 
WJD-gangers. Wij vragen van je dat je:

• Bij voorkeur, alle drie de 
 weekenden actief volgt
• De huiswerkopdrachten 
 serieus uitvoert
• Het verlangen hebt om te 
 groeien in geloof

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 dat wat je ontdekt 
op jouw eigen leven toe te passen.
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