
DRIE INSPIRERENDE 
VORMINGSWEEKENDEN  
VOOR JONGEREN 



Je bent naar de wereldjongerendagen 
geweest, je hebt een bijzondere ervaring 
opgedaan op vakantie of je bent in je 
parochie geraakt door je geloof.  Door iets 
of iemand ben je getriggerd om over het 
katholieke geloof na te gaan denken. 
Maar dan? Waar ga je heen met vragen? 
Waar kun je meer te weten komen?
 
Kom naar de Vormingsweekenden waar 
inspirerende sprekers meer zullen uitleg-
gen. Waar je bij een persoonlijke begelei-
der terecht kunt met vragen. Waar je an-
deren jongeren ontmoet die op dezelfde 
zoektocht zijn als jij. We helpen je graag 
op weg bij jouw next step!

INHOUD PROGRAMMA 
PER WEEKEND
Het programma is verdeeld over drie 
weekenden. Tijdens ieder weekend komt 
een specifiek thema aan bod:

1  GET YOUR GEAR TOGETHER
Wat zijn de basics van het katholieke 
geloof? Wie is God, wat heeft Jezus voor 
ons gedaan? En hoe kunnen we Hem beter 
leren kennen?

2  START WALKING
Discipelschap: Hoe kun je Christus volgen? 
Wat betekent het om een leerling van Jezus 
te zijn? Hoe ben ik een getuige?

3  PURPOSE & DURATION
Hoe houd ik het vol? Wat is het belang van 
Kerk, gemeenschap en sacramenten?

Voorafgaand aan elk weekend dien je 
enkele huiswerkopdrachten voor te berei-
den. Het programma tijdens de weekenden 
zal bestaan uit: inleidingen op het thema, 
praktijkvoorbeelden, persoonlijke verwer-
kingsopdrachten en opdrachten in deel-
groepjes, een individueel gesprek met 
een persoonlijke begeleider, momenten 
van gebed en bezinning, ontspanning en 
gezelligheid. Het volgen van deze Vormings-
weekenden zal je helpen een volgende stap 
te zetten in het katholieke geloof en je op 
weg helpen je relatie met God te verdiepen.

WAAR EN WANNEER
Het programma van alle weekenden begint 
vrijdagavond om 18.00 uur en eindigt 
zondagmiddag rond 16.00u.

•  1e weekend: 4 – 6 november 2016, 
 Bezinningscentrum Emmaus, Helvoirt
•  2e weekend: 20 – 22 januari 2017, 
 Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, 
 Heiloo 
•  3e weekend: 24 - 26 maart 2017, 
 Bezinningscentrum Emmaus, Helvoirt



KOSTEN
De kosten voor alle drie de weekenden 
bedragen €275 all-in (verblijf, materialen en 
persoonlijke begeleiding). De bisdommen 
bieden je een subsidie aan. De deelname-
kosten bedragen daarom maar €200 all-in. 
Wil je gebruik maken van deze subsidie, 
neem dan contact op met de jongeren-
werker van je eigen bisdom (contact-
gegevens kun je opvragen bij 
ninaw@jongkatholiek.nl). Deelname aan 
losse weekenden is beperkt mogelijk. 
De prijs bedraagt dan €99 per weekend. 
 

INFORMATIE 
& INSCHRIJVEN
Inschrijven kan door te mailen naar 
aan melden@jongkatholiek.nl, je ontvangt 
daarna meer informatie. Dit kan uiterlijk 
tot 10 oktober 2016! 
Wil je eerst meer info, mail dan naar 
ninaw@jongkatholiek.nl. 

OVER JONG KATHOLIEK
De Vormingsweekenden worden aange-
boden door de gezamenlijke Nederlandse 
bisdommen. Ze worden uitgevoerd door 
Jong Katholiek, de jongerenafdeling van de 
Nederlandse kerkprovincie. Jong Katholiek 
organiseert activiteiten zoals de Leider-
schapstraining en de Wereldjongeren-
dagen. Jong Katholiek brengt jongeren 
samen en helpt hen Christus en zijn Kerk 
te leren kennen. 

VOOR WIE
Het programma is gericht op jongeren van 
16 - 30 jaar. Het programma is ideaal om 
de ervaringen van de Wereldjongerendagen 
in Krakau 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.

ontwerp impulsar

/jongkatholiek         @jongkatholiek
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www.jongkatholiek.nl


