
ZIE DE DIENSTMAAGD 
DES HEREN, MIJ 
GESCHIEDE NAAR 
UW WOORD
(LUC. 1:38)



De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement 
ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen 
om het Rooms Katholieke geloof te vieren. Sinds 1984 vindt deze wereld-
wijde ontmoeting iedere drie jaar plaats in of bij een grote stad, afwisse-
lend in Europa en elders in de wereld. De laatste edities waren in Krakau, 
Rio de Janeiro, Madrid, Sydney, Keulen, Toronto en Rome. Voor de eerste 
keer in de geschiedenis worden de Wereldjongerendagen gehouden in 
Midden-Amerika, van 22 tot 27 januari 2019 in Panama-stad. 

Paus Franciscus nodigt jongeren uit de hele wereld 
uit om samen te komen in Panama om het katholieke 
geloof te vieren, (verder) te ontdekken en te verdie-
pen. Iedereen tussen 18 en 30 jaar, gelovig of on-
gelovig, protestant of katholiek is van harte welkom 
om met de Nederlandse reis ‘Discover your identi-
ty’ mee naar Panama te gaan en de WJD te beleven.  
Deze Nederlandse reis wordt georganiseerd door 
Jong Katholiek, de Nederlandse bisdommen en VNB, 
in samenwerking met verschillende (maatschappe-
lijke) partners.
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Ruim 80 % van de inwoners is ka-
tholiek. Het is een land met een 
prettig klimaat, een rijke historie 
en culturele diversiteit. De We-
reldjongerendagen worden geor-
ganiseerd in de Panamese zomer, 
de vakantieperiode in januari. Pa-
nama heeft een prachtige natuur 
en bijzonder gastvrije mensen die 
er trots op zijn de WJD te orga-
niseren voor honderdduizenden 
jongeren.

PANAMA

Paus Franciscus heeft het Centraal-Amerikaanse 
land Panama gekozen voor de Wereldjongerenda-
gen 2019. Een tropisch land, vooral bekend van het 
Panamakanaal dat de doorsteek mogelijk maakt 
tussen de Atlantische Oceaan en de Grote Oce-
aan. Een land, bijna twee keer zo groot als Neder-
land met slechts 3,5 miljoen inwoners.

Paus Franciscus noemt Maria een 
voorbeeld, een rolmodel voor jon-
geren. Zo kunnen we bijvoorbeeld 
leren van haar gehoorzaamheid 
aan God. Maria luistert aandach-
tig naar wat God wil, denkt na over 
wat ze niet begrijpt, vraagt wat ze 
niet weet. Vervolgens geeft ze zich 
zonder reserve over aan Gods wil.

Paus Franciscus koos voor de komende wereldjon-
gerendagen het thema: ‘Zie de dienstmaagd des He-
ren; mij geschiede naar Uw woord’. Deze woorden 
worden uitgesproken door de Heilige maagd Maria, 
de moeder van Jezus, negen maanden voor zijn ge-
boorte. We vinden de tekst in het evangelie van Lucas 
(hoofdstuk 1, vers 38), nadat de engel Gabriel de blij-
de boodschap van de komst van Jezus aankondigde. 
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Wie ben jij? Wat vind je belangrijk? Wat doet jouw (katholieke) identiteit ertoe 
op de plek waar je werkt of studeert? Tijdens de WJD-reis naar Panama krijg 
je de mogelijkheid om op zoek te gaan naar antwoorden op deze en andere 
vragen. Leer tijdens de WJD een kant van jezelf kennen die je (misschien) 
van tevoren nog niet kende. Op bedevaart, omringd door andere mensen, 
kunnen betekenisvolle ontmoetingen met reisgenoten en God ervoor zor-
gen dat kanten van je identiteit die verborgen bleven, zichtbaar worden. 

YOUR IDENTITY
Je verleden en heden, je ervaringen en kennis, je ka-
rakter en idealen kunnen zichtbaar worden op een 
manier die je van te voren niet had kunnen voorzien. 
Misschien wordt duidelijker wie je bent. Misschien zie 
je voor jezelf een nieuwe toekomst, nieuwe voorne-
mens, een nieuwe plaats. Misschien ontdek je wat je 
roeping is – het onbeschrijflijk gevoel en inzicht dat je 
voor iets moet gaan omdat je diep van binnen weet en 
aanvoelt dat dat je plek is.

In het woord ‘discover’ zit misschien 
verscholen wat je levensopdracht 
is. Op welke vraag is mijn leven het 
antwoord? En durf ik te antwoor-
den vanuit de vernieuwde (zelf)ken-
nis: ‘mij geschiede naar Uw woord’? 
Het thema: ‘Discover your identity’ 
wordt vooraf, tijdens en na de reis 
uitgewerkt in streams.

Iedereen tussen 18 en 30 jaar is van harte welkom om mee te gaan 
naar Panama, maar in het bijzonder worden Young Professionals uit-
genodigd. Uniek is het aanvullende keuze programma in de vorm van 
‘streams’ tijdens de reis en voorbereiding. De streams sluiten aan op 
de vragen en belevingswereld van Young Professional en geven de reis 
een verdiepende laag. Ze staan in het teken van het thema ‘Discover 
your identity’ en zijn aanvullend op het algemene, wereldwijde mariale 
thema. Centraal staat de vraag wie jij bent, wat je plek is op je werk 
en in je privéleven en wat jouw (katholieke) identiteit daarin betekent. 

YOUNG  
PROFESSIONALS

Je kan kiezen tussen verschillende  
streams, die goed aansluiten op 
jouw werk- en/of interessegebied. 
Bijvoorbeeld onderwijs, de sociale  
leer van de kerk, duurzaam heid,  
leiding geven, theologie, geloofs-
verdieping,  kennis  making met het katholieke geloof 
e.a. Er is een breed scala aan christelijke en maat-
schappelijke organisaties betrokken bij het ontwerpen 
en uitvoeren van het keuzeprogramma. Voor sommige 
streams zal aan het einde van de reis een getuigschrift 
worden aangeboden, zodat je de reis kan inzetten als 
bij-/nascholing op je werk. Als organisatie denken we 
graag mee over de mogelijkheden. 

Ga naar 
www.wjd.nl voor 
de complete lijst 
van streams en 
organiserende 
partners.

DE ‘STREAMS’ STAAN

HET THEMA ‘DISCOVER

IN HET TEKEN VAN

YOUR IDENTITY



REIS A

Dit is de kortste reis naar Panama. Er zijn een paar dagen in Santiago de 
Veraguas voor de aanvang van de Days in the Diocese. Na de slotviering 
vertrek je direct naar het vliegveld.  |  Reisnummer: PA1901

REIS B

Bij deze optie heb je meerdere dagen voordat het programma begint om 
Santiago de Veraguas te ontdekken. Er is een ontspannen programma voor-
zien. Na de Wereldjongerendagen krijg je de mogelijkheid een ander deel van 
Panama te ontdekken, waar ook daar een ontspannen programma is voor-
zien. Prijs is inclusief overnachtingen en vol pension.  |  Reisnummer: PA1904

REIS C

Na de Wereldjongerendagen vertrek je naar Mexico-stad om het grootste 
bedevaartsoord van de wereld te bezoeken. *Het bisdom Roermond geeft  
op deze reisoptie een korting van € 200,00 per deelnemer. De prijs komt 
daarmee op € 2.290.  |  Reisnummer: PM1901

REIS D

Vanaf 29 januari is er geen programma, eten of slaapplek meer voorzien.  
Je kan zelf een week rondreizen of in Panama-stad blijven. Je vliegt terug 
op 3 februari en komt aan in Nederland op 4 februari.  |  Reisnummer: PA1905

Zaterdag 12 januari 
t/m woensdag 16 januari
Vertrek uit Nederland
Bij aankomst nemen we de tijd om te 
acclimatiseren en het land te leren 
kennen. Per optie verschilt de dag 
van vertrek.  

Donderdag 17 t/m 
maandag 21 januari 
Days in the Diocese in het 
bisdom Santiago de Veraguas
Op 250 km afstand van Panama- 
stad ligt het prachtige bisdom Santi-
ago de Veraguas. Tijdens de ‘Days in 
the Diocese’ maken we van dichtbij 
kennis met de lokale natuur, cultuur, 
geschiedenis en geloof. We mogen 
de gastvrijheid van Panama ervaren 
en verblijven in gastgezinnen, wat 
een onvergetelijke ervaring zal zijn.

Dinsdag 22 t/m zondag 27 januari 
WJD in Panama stad
Drie ochtenden is er een Nederlands-
talig programma. In de middagen en 
avonden neem je deel aan het jonge-
renfestival met muziek, theater, dis-
cussie en nog veel meer. Hoogtepun-
ten zijn de verwelkoming van de paus 
op donderdag, de kruisweg op vrij-
dag, op zaterdagavond de avondwake  
onder de sterrenhemel van Panama, 
en op zondag de indrukwekkende 
slotviering met paus Franciscus en 
honderdduizenden jongeren.

Zondag 27 januari
Deelnemers van reisoptie A stappen  
’s avonds in het vliegtuig terug. De 
andere deelnemers keren terug naar 
de slaaplocatie in Panama-stad. 

Maandag 28 januari 
Deelnemers reis B: Vertrekken naar 
een andere locatie in Panama, waar 
een ontspannen programma volgt. 
Deelnemers reis C: Vertrekken naar 
Mexico-stad. 
Deelnemers reis D: Deelnemers zijn 
vrij invulling te geven aan de komen-
de week. Er is voor hen niks georga-
niseerd. 

Aankomst terug in Nederland
Optie A: 28 januari
Optie B: 2 februari
Optie C: 4 februari
Optie D: 4 februari

Let op: er zijn een beperkte aantal 
stoelen beschikbaar voor elk van 
de vier opties. Vol=Vol. 
NB: het programma is onder 
voorbehoud van wijzigingen.

14 januari-28 januari 
De korte reis naar de WJD

12 januari-2 februari 
De uitgebreide WJD reis in Panama

15 januari-4 februari. Incl. een reis 
naar OLV van Gaudaloupe in Mexico

15 januari-4 februari 
Incl. een week vrije invulling

Prijs: € 1.699

Prijs: € 1.799

Prijs: € 2.499 *

Prijs: € 1.699

Genoemde prijzen zijn inclusief vervoer, maaltijden, verblijf (naar WJD-standaard), 

reisbegeleiding en programma (een uitzondering hierop zijn de data 29 januari – 

2 februari in optie D). Bij alle reizen zijn de voorbereidingen in Nederland inbegrepen. 

ER ZIJN MAAR LIEFST VIER REISMOGELIJKHEDEN WAARUIT JE KUNT KIEZEN. 

HOOGTEPUNTEN ZIJN

VAN DE PAUS, DE KRUIS-

DE VERWELKOMING VAN DE

WEG EN DE INDRUK-

WEKKENDE SLOTVIERING



Exclusief 
>  Vervoer van woonplaats naar luchthaven
>  Reis- en annuleringsverzekering 
>  Indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) 
 heffingen – zoals bijvoorbeeld brandstoftoeslagen – daartoe 
 aanleiding geven, behoudt de organisatie zich het recht voor 
 deze door te berekenen aan de pelgrims.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2018. Voor elke optie 
is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol=Vol. 

PRAKTISCHE 
INFO

GUADALUPE
In 1531 verscheen Maria, in wat nu Mexico-stad heet, als een indiaanse 
prinses aan de indiaan Juan Diego (1474–1548). Zij vroeg hem de Spaan-
se bisschop te vragen een kerk te bouwen. Deze vroeg een teken. Daar-
op liet Maria in de winter (12 december) bloemen bloeien, en beeldde 
zichzelf op miraculeuze wijze af op de mantel van Juan. Dit gaf er aan-
leiding toe, dat in 10 jaar na de verschijning zeker 10 miljoen Mexicanen 
zich lieten dopen en oude, valse goden afzworen, die hen ‘dwongen’ om 
mensenoffers te brengen. Juan 
Diego werd later heilig verklaard. 
Guadaloupe is nu, met 16 miljoen 
pelgrims per jaar, ’s werelds groot-
ste Maria-bedevaartplaats. 

MEXICO, 
ONZE LIEVE VROUW VAN

Na de wereldjongerendagen heb je 
de mogelijkheid een bezoek te brengen aan Guada-
loupe in Mexico. Onder leiding van monseigneur De 
Jong, hulpbisschop van bisdom Roermond, bezoek 
je de grote basiliek met de wonderlijke afbeelding, 
alsook de grote Pyramides waar tot de tijd van de 
verschijning de mensenoffers plaatsvonden en het 
antropologisch museum met de afgodsbeelden. 

Voorbereidingen in Nederland
Om goed en gedegen voorbereid op reis te gaan worden  
in het najaar van 2018 voor alle pelgrims een voorbe-
reidingsdag en voorbereidingsweekend georganiseerd. 
Naast kennismaking met elkaar en het thema, zullen we 
tijdens deze dagen ook in de streams aan de slag gaan. 
Deelname aan deze dag en het weekend is verplicht 
voor alle deelnemers en vrijwilligers. De data worden 
op de website bekend gemaakt. 

GUADALUPE IS
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WWW.VNB.NLWWW.WJD.NL

Bezoek voor meer informatie 
of om je aan te melden www.wjd.nl

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 oktober 2018. Vol=vol.
Voor elke optie is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.


