
AMBASSADORS OF A WORLDWIDE BROTHERHOOD 

WERELDJONGERENDAGEN PANAMA 2019 

In 2019 gaan 60 nieuwe ambassadors (18-30 jaar) uit 7 verschillende 
landen, waaronder Nederland naar de Wereldjongerendagen in 
Panama. 

Ben JIJ erbij? 



WJD PANAMA 2019 
1 njanuari 2019 organiseren de Fraters CMM een reis naar de Wereldjongerendagen 
in Panama voor 60 jongeren uit 7 verschillende landen, waaronder Nederland. 
Ben jij erbij? 

PROGRAMMA 
Zo'n reis maak je niet zomaar. Daarom dagen we je uit om er echt iets 
bijzonders van te maken. Met een aantal bijeenkomsten in Nederland bereid 
je je goed voor, zowel praktisch als inhoudelijk. Dan gaan we in januari 2019 

naar Panama waar je de ambassadors uit de andere landen ontmoet. Samen 
beleef je een intensief programma met bijbelstudie, gebed, uitwisseling en 
culturele activiteiten. De voertaal in deze week is Engels. Hierna nemen we als 
internationale groep deel aan de Wereldjongerendagen. De WJD is voor de 
ambassadors geen einddoel maar een middel om een wereldwijde beweging te 
vormen! 

juni - december 2018: bijeenkomsten in Nederland 
13-19 januari 2019: internationaal programma WWB in retraitehuis Emanuel, Panama 
19-21 januari 2019: verblijf bij gastgezinnen in Bal boa, Panama, met cultureel 
programma 
22-27 januari 2019: WJD Panama, verblijf in gastgezinnen 
28-30 januari 2019: evaluatie en afsluiting, Playa Santa Clara (in een Beach house), 
Panama 

KOSTEN: €1500,- (bij inschrijving vóór 1 maart 2018, daarna kan de prijs hoger liggen) 

AMBASSADORS WWB 
De Ambassadors of a Worldwide Brotherhood (WWB) zijn jonge mensen die 
zich vanuit hun eigen cultuur willen inzetten voor een wereldwijde beweging 
van barmhartigheid en broederschap. Ons motto is: Jesus, our compass, our 
way to compassion. De beweging bestaat sinds de WJD Sydney in 2008 en is 
een initiatief van de Fraters CMM. We namen ook deel aan de WJD Madrid 2011 , 

Rio 2013 en Krakau 2016. Inmiddels bestaat de WWB al uit zo'n 350 jongeren uit 
Kenia, Namibië, Brazilië, Tanzania, Oost-Timor, Indonesië en Nederland. 

MEER INFO? 
Kom naar de informatiemiddag op zaterdag 17 februari (Generalaat Fraters CMM, 
Gasthuisring 54, Tilburg) of neem contact op met frater Niek Hanckmann, groepsleider 
WWB Nederland, via n.hanckmann@cmmbrothers.nl 

f www.facebook.com/ AmbassadorsWWB 


