
  

Jongerenplatform Bisdom Roermond 
presenteert:

19 t/m 21 september 2014

* You Only Live Alone

VOOR JONGEREN!



Heb jij wel eens het gevoel dat je er alleen voor staat? 
Denkt iedereen echt alleen nog maar aan zichzelf? 
Of ben jij er wel voor een ander? 
Yola WhatsUp, God is er altijd voor jou, 
ben jij er ook wel eens voor een ander?

Ben jij tussen de 17 en de 30 jaar en vind jij het leuk/interessant/
cool om hier met leeftijdsgenoten over te praten, zoek je verdieping 
of wil je in contact komen met  jongeren? 
Dan nodigt het Jongerenplatform van het Bisdom Roermond jou 
uit om van 19 tot en met 21 september naar het Zomerweekend te 
komen. 

Tegenwoordig in dit leven
Zijn veel mensen met zichzelf bezig

Mensen denken niet meer aan een ander
Ze willen zelf alles in handen hebben
Ikke Ikke Ikke en de rest kan stikken

Zo hoort een mens niet te leven
Je hoort  met elkaar te delen

Het is geven en nemen
Je hoort wat voor elkaar te betekenen

Wees er voor een ander
Dan kan je de wereld veranderen.

©hardcore dragon 09-09-2007

WhatsUp?!

Het wordt een 
spetterend weekend, 

dus KOM!



I N S C H R I J F K A A R T 
ZOMERWEEKEND JONGEREN 2014

Naam                           M / V

Adres: 

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:      Telefoon:

E-mail:  

  geeft zich op voor het Zomerweekend in Oirlo.
  student à € 50
  werkende à € 60

Handtekening:

N.B.  ondergetekende is akkoord met het feit dat hij/zij na opgave het hele weekend deelneemt en bij 
onafgemelde afwezigheid het volledige bedrag in rekening wordt gebracht!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Wie:  Iedereen vanaf 17 tot en met 30 jaar.

Plaats: Kampeerboerderij De Walnoot, Koepas 8, Oirlo

Aankomst: 19 september 19:30u

Vertrek: 21 september 16:30u

Prijs:  Studenten:  € 50 
  Werkenden:  € 60

Opgave: Onderstaande bon in te vullen en op te 
  sturen of te mailen vóór 10 september 2014 naar:
  m.rademaker@bisdom-roermond.nl  

Informatie: Marie-José Degens, bisdombeleidsmedewerker Jeugd:
       06-20980556 of
      m.degens@bisdom-roermond.nl
  Marie-Louise Wolters:  marie-louise.wolters@xs4all.nl
  Jorrit Bastings:   jbastings96@gmail.com 



JONGERENPLATFORM 
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