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--- Jongeren --Nieuwe medewerker Jongerenpastoraat
Per 1 maart jl. is Désirée Bühler begonnen als diocesaan medewerker
jongerenpastoraat. Désirée is een goede bekende in het bisdom. Eerder heeft zij
zending ontvangen voor pastorale opdrachten in verschillende parochies en bij het
bisdombureau heeft zij gewerkt ten behoeve van het diaconaal jongerenproject
M25. Zij zal haar werkzaamheden uitvoeren in combinatie met haar
verantwoordelijkheid als pastoraal werkster in de parochie H. Nicolaas Pieck en
Gezellen te Spijkenisse e.o.
Zelf zegt zij over haar nieuwe opdracht: “Jongeren zijn de toekomst van onze kerk.
Als beroepskrachten en parochianen moeten we luisteren naar wat jongeren
bezighoudt en kijken waar de rijke schat van het evangelie en de Kerk hun leven
kan verrijken.”
Heeft u vragen of suggesties m.b.t. jongeren en geloof? Wilt u eens brainstormen met Désirée over de
mogelijkheden met jongeren in uw parochie? Graag. Désirée Bühler werkt als medewerker
jongerenpastoraat op maandag en op donderdag en om de week ook op vrijdag.
T. 010-2815171 (bisdombureau)
E. d.buhler@bisdomrotterdam.nl

-----

Vuurdoop
Op zaterdag 19 mei as. is het weer zover! De jaarlijkse Vuurdoop voor
vormelingen. Alle vormelingen van vorig jaar en die van het komende jaar zijn
van harte welkom in de kathedraal. Het programma begint om 09.00 uur. De
bisschop heet de jongeren dan hartelijk welkom en we openen de dag met
samen zingen, een lezing uit de heilige Schrift en gebed. Daarna is er een
programma waarin de jongeren o.a. de gewelven van de kathedraal ingaan, ze
een toneelvoorstelling bezoeken, workshops doen, etc. De begeleiders
ontvangen catechese. Alles steeds met de geloofsdimensie van het H. Vormsel
voor ogen.

Meer informatie
I. www.bisdomrotterdam.nl/vuurdoop
-----

Zomerkampen
Op 9 en 10 maart jl. heeft de leiding van de zomerkampen vanuit het bisdom
Rotterdam een startweekend gehad. Ze kwamen bij elkaar in het Willibrordushuis
in Den Haag. Dit weekend is elke jaar de start van de voorbereiding van de
zomerkampen.
De sfeer was uitstekend. De vrijdagavond werd gebruikt om een
kennismakingsspel te doen. Een deel van de leiding is nieuw, maar ook voor
degenen die al eerder meegingen is het goed om elkaar op een andere manier te
leren kennen. Een belangrijk onderdeel van het weekend was het bespreken van
het inhoudelijke thema. Elk jaar wordt een thema gekozen uit de bijbel dat de hele
week met de deelnemers meegaat. Zowel in de dagopening als in de dagsluiting,
maar ook in de spelonderdelen. Zelfs in het menu. Dit jaar is het thema ‘Zeg ’t
voort!’, aan de hand van de roeping van Paulus.
Heeft u zelf kinderen in de leeftijd tussen 8 en 17 jaar of kent u kinderen in uw parochie in die leeftijd? Maak
de kinderen en hun ouders attent op de flyer ‘Zomerkampen’ (pdf).
Dit is een mooi initiatief door de combinatie van catechese, samen vieren en een gezellig week met andere
kinderen die geloven.

Informatie
I. www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen
------

WJD Panama 2019
In januari 2019 zullen de Wereldjongerendagen gehouden worden in Panama. Er wordt een landelijke reis
georganiseerd. Het kernteam is druk bezig met de nodige voorbereidingen. In de flyer ‘Discover!’ (pdf) leest
u er alles over.
Ook zal er een thuisblijfweekend worden georganiseerd voor alle jongeren die niet mee kunnen naar
Panama. Schrijf de datum alvast in je agenda! Dit weekeinde vindt plaats van vrijdag, eind van de middag,
25 januari 2019 t/m zondag 27 januari 2019. Het weekend zal worden gehouden op Ameland.

Informatie
Houd onderstaande site in de gaten en let op Facebook: jongerenpastoraat bisdom Rotterdam
I. wjd.jongkatholiek.calago.nl

-----

Tour of Faith
Op zondag 13 mei a.s. zijn we met Tour of Faith te gast in Delft. Om
15.00 uur celebreert Mgr. Van den Hende de eucharistie. Aansluitend
vindt een presentatie plaats over de WJD-reis naar Panama in 2019 en
het thuisblijfweekend. Daarna catechese met de bisschop rond het
thema ‘Bidden met en op voorspraak van Maria’. Om 17.30 uur eten we
met elkaar en is er gelegenheid bij te praten.
Locatie: HH. Nicolaas-en-Gezellenkerk, Raamstraat 78, Delft

Aanmelden
Facebook: jongerenpastoraat bisdom Rotterdam
-----

Nationale bedevaart Brielle 2018
Ook dit jaar wordt er met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij
het getuigenis van de HH. Martelaren van Gorcum (1572). Er zal weer
een speciale jongerenactiviteit zijn.

Informatie
I. www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdamactiviteiten/nationale-bedevaart-brielle-2018
-----

DiaconAction 2018
Voor alle jongerengroepen die voor de zomer alvast een programma
maken voor na de zomer. Neem in november of december een
zaterdag op voor DiaconAction. Hierbij gaan jongeren aan de slag om
iets te betekenen voor mensen in hun omgeving die wel wat hulp
en/of aandacht kunnen gebruiken.

-----

Agenda jongerenpastoraat
Zondag 13 mei 2018
Tour of Faith

Zaterdag 19 mei 2018
Vuurdoop

Zaterdag 7 juli 2018
Nationale Bedevaart Brielle met jongerenactiviteit

Zondag 22 t/m zaterdag 28 juli 2018
Zomerkampen bisdom Rotterdam

November/december 2018
DiaconAction

Dinsdag 22 t/m zondag 27 januari 2019
WJD Panama

Vrijdag 25 t/m zondag 27 januari 2019
Thuisblijfweekend WJD

