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Nieuwsbrief voor de  periode van 20 november t/m 18 december 2022 
 

VIERINGENROOSTER 

Zondag 20 nov. GEEN VIERING  * 
 

Vrijdag 25 nov. Seniorenviering  
10.00 uur Eucharistieviering  
 Voorg.: Jaap Scholten  
 Koster: Tinus Jacob 
 

Zondag 27 nov. 1
ste

 zondag v.d. Advent  **  

10.00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorg.: Marian van den Berg 
 Lector: Greet van ’t Hul 
 Koor: Cantorij 
 Koster: David van der Schans  
 Extra Coll.: Jongeren Collecte 
 
Zondag 4 dec. 2

e
 zondag v.d. Advent  

9.00 uur Eucharistieviering 
 Voorg.: Ton Huitink 
 Lector: Mirjam Kemps 
 Koor: Alliance 
 Koster: Dook Musters  
 Extra Coll.: St Maarten  
   (info zie blz. 4)  
 
Zondag 11 dec. 3

e
 zondag v.d. Advent  

9.00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorg.: Marie José Dusseldorp 
 Lector: Antoinette de Winter 

  Koor: Cantorij 
 Koster: Vincent Hindle 
 Extra Coll.: Bissch. AdventsActie 
   (info zie blz. 3) 
 

Zondag 18 dec. 4
e
 zondag v.d. Advent  

9.00 uur Woord- en Communieviering 
 Voorg.: Anne-Marie Swater 
 Lector: Marian Plasschaert 
 Koor: Cantorij 
 Koster: Tinus Jacob 
 

LET OP 
 

*  Deze viering moest helaas geannuleerd    

worden door het pastorale team. 
 

** Toch een viering ondanks de laatste zondag 
van de maand. 

 

 

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK  
 
- 25 t/m 27 nov.: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland. 
- 4 dec. t/m 18 dec.: Maria Vette. 

 
 

IN MEMORIAM KO DE JONGE 
 

Deze zomer zagen we  Ko de Jonge nog vaak fietsen door zijn geliefde 

Flevoland. 

Ko wist dat hij ziek was, maar als het even kon trok hij er op uit met de fiets, 

vaak vergezeld van een kleinkind, (schoon)dochter of vriend.  Hij genoot van het 

polderleven en is er altijd een wezenlijk onderdeel van geweest. 

In 1940 geboren op een boerderij in Zeeland trok Ko in 1963 naar Baflo in 

Groningen.  Hij trouwde met Truus en samen runden ze daar een boerenbedrijf.  

In 1966 schreef hij zich in voor een boerderij in Flevoland en kreeg als jongste 

pachter een bedrijf aan de Rivierduinweg  toegewezen.  Ko hield van het 

boerenwerk maar ook het opbouwen van een nieuwe gemeenschap trok Ko. 

Landbouwschap, windenergie en voetbal hadden zijn belangstelling en daar stak hij veel energie in.   

Maar op de eerste plaats was hij toch boer. Met de grootste zorgvuldigheid werd in het voorjaar gezaaid en 

gepoot.  

De evangelielezing van Marcus 4 paste Ko goed:  geen zaad verkwisten op de weg, of  op de rotsen, en het 

niet tussen het onkruid zaaien, want die nemen het over.  



          (lees verder op blz. 2) 
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Alles wat je in een vruchtbare en zorgvuldig  voorbereide omgeving  zaait, gaat groeien en gaat bloeien. 

Samen met Truus was dat ook de leidraad voor het gewone leven. Ze leerden hun kinderen:  we zijn 

allemaal  waardige mensen op deze wereld en of je nu nasi eet of stamppot, oud bent of jong, gestudeerd 

hebt of juist heel praktisch met je handen, voetbalt of schaakt,…..heb respect voor eenieder. Met elkaar 

moeten we er hier een mooi leven van maken. 

Hij genoot van de kleinkinderen, was er trots op en stak hen vaak een helpende hand toe. En natuurlijk 

hadden zijn twee achterkleinkinderen ook alle aandacht  

Wilskracht, discipline en zelfstandigheid typeerden Ko. 

Met grote bewondering en respect hebben wij hem afstand zien nemen van alles wat hem dierbaar en lief 

was. Op 22 september is Ko gestorven, 82 jaar oud. 

Wat wij óók mogen geloven is:  

Er is geen voorbij, wij mogen geloven dat de dood niet het einde is. 

Er blijft graan over om volgend jaar opnieuw te zaaien, in de donkere aarde wacht het op ontkieming: 

Het zal opgroeien en in de aar schieten en vrucht dragen: dertig, zestig,  honderdvoudig. 
 

We hebben je los moeten laten,  

Het geheim 

van leven en dood,  

van dood en leven, 

kunnen wij geen woorden geven. 

 

 

Wat ons rest, is het vermoeden, 

Wat ons sterkt, is de hoop, 

Wat ons draagt, is het geloof, 

dat het leven sterker is dan de dood, 

Omdat leven liefde is. 

 

Paul Crijns en Hennie van der Schans.

 

 

 

Dit jaar kerst-hobbymarkt in Swifterbant. 
Op 10 december van 10.00 tot 16.00 uur. 

In de Hoeksteen 
 
In de Hoeksteen willen we alle creatievelingen uit Swifterbant de gelegenheid 

geven hun creaties te tonen en evt. te verkopen. 
(alleen hobbymatige verkoop) 

Ook goede doelen zijn van harte welkom. 
 

Wij zijn  enthousiast maar we hebben jullie nodig! 
 

Het inschrijfgeld is € 5,-. Hiervoor krijgt u een tafel om uw artikelen te 
presenteren en een drankje. 

Opgeven graag vóór 20 november op onderstaand e-mail adres  
kersthobbymarkt@gmail.com 

mailto:kersthobbymarkt@gmail.com


telefonisch: 321792 of 321302. 
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MISSIOCOLLECTE 
 

Op 23 oktober hebben we een extra collecte gehouden voor de Missio. Deze keer stond de grootste 
sloppenwijk van Nairobi: Kibera  (dit is in de lokale taal: jungle) centraal. Naar schatting woont hier een half 
miljoen mensen dicht op elkaar; slechts een vijfde deel van de 'huizen' heeft stroom, drinkwater moet bij 
waterstations 
 Missiezondag is vooral een feest van sollidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde 
gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. Dat Swifterbant daarin niet 
achterblijft, bleek uit het resultaat van de extra collecte: € 113,20.  
Mocht u toch deze collecte gemist hebben en alsnog uw steun willen betuigen voor dit project, dan kunt u uw 
gift overmanken op NL 65 INGB 0000 0015 66 t.n.v MISSIO. 
 

Namens de M.O.V.groep: heel hartelijk dank!!!! 
 
 

ADVENTSACTIE 2022 
 

Wat is er aan de hand? 
In El Salvador wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de lichamelijke gezondheid van jonge kinderen. 
Zoals in de arme plattelandsgemeente Guarjila, in het noorden van het land. Daar werd bijvoorbeeld de 
afgelopen jaren, met hulp van Vastenactie, de zwangerschaps- en bevallingszorg verbeterd. Tot nog toe was 
er echter nauwelijks aandacht voor de vroege verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge 
kinderen. Terwijl juist in de eerste drie levensjaren in de hersenen de basis wordt gelegd voor het 
ontwikkelen van vaardigheden als spelen, leren, omgaan met emoties en bewegen. Die ontwikkeling gaat 
niet vanzelf, ouders moeten hun kinderen daarin stimuleren. Ouders die in armoede leven weten dat niet, ze 
maken zich vooral zorgen over het onderhouden van hun gezin. Veel kinderen lopen daardoor een blijvende 
ontwikkelingsachterstand op. Ze maken hun school niet af, hebben minder kans op een vervolgopleiding en 
zijn vaker ziek. Zo blijft de armoede in stand. Kinderen die zich vroeg ontwikkelen, zijn later beter in staat 
vaardigheden te leren waarmee ze de armoede kunnen doorbreken.  
 

Wat willen we bereiken? 
Het Ana Manganaro ziekenhuis wil ouders helpen bij de zorg voor de integrale gezondheid van hun kinderen, 
dus zowel op lichamelijk als op mentaal gebied. Met als uiteindelijke doel om hun kansen op een beter leven 
te vergroten en de keten van armoede – die overgaat van de ene generatie op de volgende – te doorbreken.  
 

Hoe doen we dat? 
De opleidingen in de gezondheidszorg in El Salvador besteden geen aandacht aan vroege ontwikkeling bij 
kinderen. Daarom volgden 16 medewerkers van het Ana Manganaro ziekenhuis hierover een aanvullende 
opleiding. Zij kregen onder meer les van een gespecialiseerde psychotherapeut. Deze gezondheidswerkers 
brengen hun kennis en vaardigheden over op (aanstaande) ouders. Inmiddels heeft een groot aantal 
moeders, vaders en zwangere vrouwen een training gevolgd of een adviesgesprek gehad. 
Daarnaast is het ziekenhuis bezig met het opzetten van een gespecialiseerd centrum, waar kinderen van 0-3 
jaar met een ontwikkelingsachterstand stimuleringstherapie krijgen 

 



Op zondag 11 december houden wij in Swifterbant de jaarlijkse collecte voor de MOV adventsactie. De MOV 
groepen van het Norbertusparochie willen het project in El Salvador van harte bij u aanbevelen.   
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TERUGBLIK STARTVIERING VAN DE GOLFSLAG 
 

Op 23 september hebben wij de eerste viering van het 
schooljaar gehad met het thema: “bouwen doe je samen”.  
De kinderen waren op school al begonnen in het boek: opa 
Knoest bouwt een huis. En alle klassen hadden een steen 
beschilderd.  
 

En het toeval wilde dat Diaken André van Boven nog een 
zak cement in de auto had staan en een steen beschilderd 
had.  
 

In de viering hebben we het verhaal verder gehoord en 
heeft de diaken verteld over samen bouwen.  
 

We hebben samen gezongen en er waren ook weer ouders 
bij de viering, het was zo fijn om nu echt weer met iedereen 

te kunnen vieren.  
Alle stenen zijn mee naar school gegaan en daar is een mooi muurtje van gemetseld. 
 
 

SINT MAARTENCOLLECTE 
 

Normaliter wordt deze extra collecte rond 11 november gehouden, maar aangezien we op  
13 november gaan gluren bij de buren, wordt de collecte deze keer op zondag 4decmber gehouden. 

 
Sint Maartencollecte voor AFOS (Actiecomité Flevoland voor 
Ontwikkelings-Samenwerking. Opgericht in 1968).  
 www.afosflevoland.nl 
 

Sinds 1994 zet AFOS zich in voor projecten in Burkina Faso. In 
2016 is er een samenwerking tot stand gekomen met Stichting 
Steun voor  Oudalan.  www.steunvooroudalan.com.  Met de 
partnerorganisatie in Burkina Faso voeren zij 
plattelandsprojecten uit die vooral vrouwen van een inkomen 
voorzien. 

Recent bericht van St. Steun voor Oudalan over de stand van zaken: 
“Het jaar 2021 was een jaar vol onzekerheid en tegenslag, we hielden ons hart vast of onze lokale partner 
(ADR) overeind kon blijven in een situatie waar de onveiligheid met de dag groter werd. 
De veiligheidssituatie in Burkina Faso verslechtert helaas nog steeds. Het noorden waar wij samen met ADR 
werkten aan de projecten is bijna niet meer toegankelijk. Het risico op aanslagen onderweg naar de stad 
Gorom-Gorom is te groot geworden. 
 

Daarom heeft onze lokale partnerorganisatie ADR dit jaar een nieuwe vestiging geopend, 35 km ten noorden 
van de hoofdstad Ouagadougou, centraal in het land. Hier kan men veilig werken samen met de bevolking. 
 

In juni 2022 ging na twee jaar fondsenwerven ons lang gedroomde agroforestry project van start. Ook 
hebben wij een klein voedselhulpproject geïnitieerd voor 280 ontheemde gezinnen in Gorom-Gorom waar de 
nood heel hoog is.  
 

Samen met Wilde Ganzen, Stichting AFOS en alle donateurs (!!!) hebben wij deze twee projecten mogelijk 
gemaakt. Voor het agroforestry project is een hectare land aangekocht en ontgonnen om samen met 
100 vrouwen die nauwelijks inkomen hebben, groente te verbouwen en bomen te planten op de akkers.  
Dankzij een extra gift van AFOS kon men direct een tweede hectare erbij kopen waar in het regenseizoen 
bonen kunnen worden verbouwd. Deze bonen worden ook ingezet als voedselhulp voor het noorden.  
Deze tweede hectare willen wij ook zo snel mogelijk voorzien van een omheining en een solar waterpomp 
met een polytank van 5 m

3
. Dan kunnen weer 100 andere vrouwen vanaf november ook hier hun 

groentetuinen gaan inzaaien. 
 

Zo steunen we de bevolking in deze extreem moeilijke tijden. De vrouwen zijn solidair onderling en geven 
ook ruimte aan ontheemde vrouwen om samen te werken op de velden. Zij zijn super gemotiveerd!!! Laten 
we het met elkaar weer mogelijk maken!” 
 

http://www.afosflevoland.nl/
http://www.steunvooroudalan.com/


Het rekeningnummer van AFOS is NL 08 INGB 0002.1777.20 
(Lees verder op blz. 5)   4 

 
 
Laatste bericht van oktober: De vrouwen hebben van de eerste ha een goede oogst binnengehaald!!! 
 
Wij hopen op een mooi resultaat van deze collecte. Het bedrag zal worden verdubbeld door Wilde Ganzen. 
 
Ditta Nicolaï-Molenaar (bestuurslid AFOS). 
 
 

OPENING LOCATIERAAD EN PASTORAATSGROEP.  
 
Beste lezer, ik mocht voor de derde keer de opening verzorgen van de lrpg vergadering rondom het parochie 
thema: ‘Zoeken naar verbinding’. Ik heb het deze keer over een ludieke boeg gegooid en de vrijheid 
opgezocht om een bestaand liefdesliedje van Toon Hermans een beetje te bewerken zodat het geschikt 

werd voor het thema! Let op de laatste regel  . 
 
Bij ‘zoeken naar verbinding’ gaat het, denk ik, steeds om het optimale bij elkaar naar boven te halen. Althans 
zo ervaar ik het. Toon laat dat horen in zijn volgende liedje ‘Jij hoort bij mij’. 
 
Jij hoort bij mij  
Zoals de torero's bij Espagna 
En de rietjes bij de ranja 
Het toeten bij het blazen 
En het gedonder bij de glazen  
Zoals de berm hoort bij de zachte 
En de herdertjes bij nachten 
Zoals een eitje bij een doppie 
Het oortje bij een koppie  

Zoals de hodel bij de bodel 
De Tiroler bij de jodel 
Zoals Parijs bij de Seine 
En Marlène bij d'r bène  
De Donau bij zo blauw……. 
zo verbind ik me aan jou!! 
 
 
Mirjam Kemps- van Berkum. 

 
 

DORCAS VOEDSELHULPACTIE VAN START 
 
 
Dit jaar staan we niet in de winkels maar bezorgen 
we flyers persoonlijk aan huis.  
In de kerk staat een tafel met plattegrond van 
Swifterbant waarop u/jij straten af kunt strepen om 
flyers te bezorgen.  
Graag aanbellen en vragen of men mee wil doen 
aan de Dorcas voedselhulpactie en de flyer 
afgeven.  
Wachten op de donatie hoeft niet, de ontvanger 
kan e.e.a. zelf rustig doorlezen en kiezen. 
 
Loopt u/loop jij ook een wijk? Samen in actie voor 
de allerarmsten in Oost Europa is juist nu hard 
nodig! 
 
Ook wordt uw/jouw voorbede gevraagd voor de 
actie en de ontvangers, dat zij hoop en kracht 
mogen putten uit dit gebaar.   
 
Vanuit de basisscholen worden er kleurplaten 
meegegeven die ter bemoediging in de pakketten 
gaan. 
 
alvast hartelijk dank, 
Dorcas Swifterbant (Geke van Splunter, Riet van 
Vulpen, Marianne Greijdanus). 
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HERBRONNING 
 
Activiteiten die in november/december van start gaan 
 

Film in de kerk:  ‘THE FATHER’    

Anne zoekt een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, die steeds 
weer alle hulp afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd. Voor Anthony 
is niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. We beleven het 
verhaal door zijn ogen en voelen zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt 
niet meer zo vertrouwd.  

Begeleiding en informatie:Anne-Marie Swater: a.swaterbuijs1@gmail.com    
 

Datum: dinsdag 22 november 2022  

Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad, aanvang: 19.30 uur  

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl  of  

tel. 0320250010 . Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee). 

 

 

Psalmen in de Advent   

Vanuit de traditie om elk jaar 'iets' met psalmen te doen, gaan we proberen, om na 

twee jaar van gedwongen overslaan, nu weer psalmen te laten klinken in de 
Advent, een tijd van bezinning en inkeer, van bidden, hoop en verwachting.  Ze 

verwoorden wat een mens in zijn binnenste aan hoop en verwachting kan beleven 
in tijden van wanhoop en tijdens zijn zoektocht naar gerechtigheid, vrede en geluk.  

Tijdens deze psalmenmiddag, in het derde weekend van de Advent, lezen we 

psalmen en luisteren we naar hoe deze op muziek gezet zijn op teksten van Huub 
Oosterhuis.  

Lijkt dit je wat, voel je dan uitgenodigd om te komen in deze voor velen drukke tijd 
voor Kerstmis en mis deze unieke mogelijkheid voor bezinning en inkeer niet!  

Begeleiding en informatie: Ria Damen (riad@upcmail.nl)  en Dick Corporaal  (dickcorporaal@outlook.com)    

Datum: zaterdagmiddag 10 dec. 2022.  

Plaats en tijd: Petruskerk te Lelystad ,van 14:00 tot ca 15:30 uur 

Opgave: (riad@upcmail.nl)  of  (dickcorporaal@outlook.com) 

 

 

Kerst-workshop Mandala tekenen  

 De donkere dagen van het jaar zijn heerlijk om te tekenen en kleuren! Zeker tijdens 
de drukke decemberdagen is mandalatekenen een goede manier om tot rust te 
komen, inspiratie op te doen, meditatief bezig te zijn en iets moois te creëren! 
Tijdens deze speciale kerstworkshop ga je zelf een ontwerp opzetten en inkleuren, 
geïnspireerd op Kerst. Zelf meenemen van grijs potlood, gum, passer, liniaal, evt. 
kleurpotloden en 'onderkarton'  (achterkant van een schetsboek  of groene snijmat) 
is wenselijk; voor papier en kleurpotloden wordt gezorgd. (Ik heb van alles wat extra 
bij me, dus als je niet alles hebt is dat geen probleem).  

 

Begeleiding en informatie: Marloes van Esterik-Zwemmer   

 

Datum:  zaterdag 17 december 2022  

Plaats en tijd : Ludgeruskerk, Dronten, van 13.30 tot 15.30 uur.  

Opgave vooraf : familie@vanesterik.com  of tel: 0320-230407  

Kosten: € 10,00  (incl. koffie/thee met wat lekkers)   

 
 

mailto:dickcorporaal@outlook.com
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OPROEP VOOR MANNEN UIT DE REGIO DRONTEN, SWIFTERBANT,  
BIDDINGHUIZEN EN ELBURG E.O. 
 
Na de afgelasting van The HYKANON Passion 2020 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor The 
HYKANON Passion 2023! Het is onze intentie deze uit te voeren in het weekend van 24/25/26 maart in de 
Buitenkerk in Kampen. De exacte data en tijden volgen, maar hou er rekening mee dat je op deze dagen 
beschikbaar bent.  
Voor deze uitvoering zijn we speciaal op zoek naar mannen! 
Heb je enige (koor)zangervaring en wil je eens meewerken aan dit bijzondere evenement, geef je dan op! 
Tijdens deze Passion zingen we Nederlandstalige popnummers, begeleid door een combo. Via deze link kun 
je de laatste editie van 2019 terugkijken. 
 
De repetities starten op 23 januari 2023 van 19.30-21.30 uur en zijn elke maandagavond (m.u.v. 27-02-2023) 
in het Klooster (ingang via de Buitenkerk, Buiten Nieuwstraat 101 te Kampen). Tevens is er een doorloop 
gepland op zondagmiddag 19 maart en een facultatieve repetitie met het combo op dinsdagavond 21 maart.  
 
De kosten om deel te nemen bedragen €25,-. Hiervoor ontvang je bladmuziek, koffie/thee tijdens de 
repetities en worden ingespeelde partijen digitaal beschikbaar gesteld. Het is wenselijk om thuis je partijen te 
oefenen. 
 
Ben jij de mannenstem die ons kan versterken? 
Meld je dan z.s.m. – maar in ieder geval vóór 25 november a.s.- aan door een mail te sturen naar Petra de 
Kleine: pdekleine@ziggo.nl  
 
Vermeld in je mail: 
-  Naam     
-  Adres     
-  Postcode en Woonplaats  
-  Mobiele telefoonnummer  
-  Geboortedatum    
-  Stemsoort (tenor/bas)   
 
 

BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Bij overlijden: 

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 322062 of 06-38635393, of e-mail w.vette@outlook.com  

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 322915 of 06-83118568 of e-mail mimkemps@solcon.nl  

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) - 322212.  
 

Voor huisbezoek of communie aan huis: 

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1x-_HpKAUCs
mailto:pdekleine@ziggo.nl
mailto:w.vette@outlook.com
mailto:mimkemps@solcon.nl
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Locatieraad: 
Naam Functie Woonadres Tel.nr. E-mailadres 
 
Mirjam Kemps voorzitter De Banier 23 (0321) 32 29 15 mimkemps@solcon.nl 
Ben Meijer secretaris Wapenschild 45 (0321) 32 20 82                         

secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl 
Jack Musters budgethouder Kampweg 10 (0321) 32 32 07           jack.musters@kpnmail.nl 
 
Overige informatie vindt u op de website http://www.rkparochiewillibrord.nl  
 
 

INLEVERTERMIJN 
 
De volgende Nieuwsbrief komt half december uit.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 10 december binnen zijn.  
 
De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl 
Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan  
de heer P. van Noort. Zijn e-mailadres is: p.vannoort1948@kpnmail.nl 
Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl  
Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken aan huis 
bezorgd.  
 
 

DE OVERSTEEK  
 
De eerstvolgende Oversteek (nr. 15-3) komt 18 januari uit.  
Kopij voor deze Oversteek met thema’s “Eenheid, Agnieten komt van Agaath,” kunt u aanleveren tot uiterlijk 
zaterdag 31 december bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mimkemps@solcon.nl
mailto:secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
mailto:jack.musters@kpnmail.nl
http://www.rkparochiewillibrord.nl/
mailto:jaapbottenberg@ziggo.nl
mailto:p.vannoort1948@kpnmail.nl
http://www.rkparochiewillibrord.nl/
mailto:jaapbottenberg@ziggo.nl
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Jong Katholiek

Ik hou van jou zoals je bent

27 - 29 januari 2023

AMELANDAMELAND
MINI-WJD VOORMINI-WJD VOOR

JONGEREN 15-30 JAARJONGEREN 15-30 JAAR



• Samen een weekend op een eiland
• Strand en zee op loopafstand
• Eucharistieviering met bisschop als hoofdcelebrant 
• Avond van barmhartigheid
• Inhoudelijke en creatieve workshops 
• Geloofsgesprekken
• Nieuwe vrienden maken die ook gelovig zijn
• Jongeren ontmoeten die meegaan naar de WJD in 

Lissabon of zich erop oriënteren

Twee busroutes naar en van de boot: 
• Bus 1: Dordrecht CS, Rotterdam Alexanderpolder, Amsterdam Slotervaart
• Bus 2: Roermond, Den Bosch, Utrecht

Kom je op eigen gelegenheid, parkeer dan in Holwerd.

27 januari
Vertrek boot Holwerd naar Ameland: 18.00 en 20.00 uur

29 januari
Aankomst boot Ameland in Holwerd: ong. 18.15 uur

Leeftijd:  jongeren van 15 tot en met 30 jaar
Kosten:  € 85,- 
Mocht dit voor jou te duur zijn, neem dan contact 
op met de jongerenwerker van jouw bisdom. 

Meld je aan vóór 16 januari 2023
I.  wjd.jongkatholiek.nl

Vragen?
E.  jong@bisdomrotterdam.nl 

Schrijf je snel in, want ‘vol = vol’
Vraag anderen die je kent om ook mee te gaan!

WJD@Home op AmelandWJD@Home op Ameland

gedrukt op recyclepapier


