Informatieblad wereldjongerendagen 2011

Informatieblad wereldjongerendagen
De wereldjongerendagen vinden plaats in augustus 2011 in Madrid. Het internationale
thema van de wjd is ‘Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het
geloof’ (Kol. 2, 7). In het bisdom van Breda wordt dit vertaald naar vriendschap met
Christus, vriendschap met de armen, vriendschap met elkaar.
Activiteiten in 2010 van en voor jongeren op weg naar de wjd
De eerste stap op weg naar de wjd werd gezet op Palmzondag 28 maart 2010. Nadat met een
spel hun kennis van Spanje en de wereldjongerendagen was getest, kregen de jongeren informatie
over de voorbereidingen voor de wjd in Madrid en in het bisdom van Breda. Het logo voor de
wjd-reis vanuit Breda werd gepresenteerd.
Samen met parochies worden wjd-jongerenvieringen georganiseerd. Bisschop Van den Hende
is celebrant en gespreksgenoot van de jongeren bij een nagesprek. Telkens staat een heilige
centraal. De heiligen zijn op een heel bijzondere manier vrienden van Christus geworden.
 25 april: wjd-jongerenviering in Breda (pastoor van Ars)
 30 mei: wjd-jongerenviering in Heinkenszand (Maria)
 4 juli: wjd-jongerenviering parochie in Hank (zuster Marie-Adolphine uit Ossendrecht)
 12 september: wjd-jongerenviering in Terneuzen (Benedictus en Scholastica)
 31 oktober: wjd-jongerenviering in Bergen op Zoom (Franciscus en Clara)
 28 november: wjd-jongerenviering in Oudenbosch (Theresia en Johannes van het Kruis)
 19 december: wjd-jongerenviering (Peerke Donders)
Voor deze vieringen hebben de jongeren een liturgiegroep gevormd.
Op zaterdag 14 augustus neemt een aantal jongeren deel aan een camjotraining. ‘Camjo’ staat
voor camerajournalistiek. De jongeren worden in een dag opgeleid tot camjo’er. Ze leren hoe je
met een camera een professionele reportage maakt voor web TV. De camjoploeg wordt ingezet
om reportages te maken van de wjd-activiteiten.
De jongeren hebben een communicatiegroep gevormd die de communicatie en de promotie van de wjd coördineert.
In september zijn de belangrijkste pr-instrumenten voor de wjd gereed. De
communicatiegroep zorgt voor een Hyves pagina, een pagina op facebook, een internationale
‘vriendensite’ die speciaal voor de wjd wordt gemaakt, en waarop jongeren zichzelf met een
‘vriendenkaartje’ kunnen toevoegen. Er zijn vriendschaps(pols)bandjes gereed om uit te delen.
De eerste camjoreportages verschijnen op internet.
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Er worden bezoeken gebracht aan scholen om te vertellen over de wjd. In parochies wordt
contact gelegd met jongerenkoren. Jongeren worden concreet uitgenodigd voor de Katholieke
Jongerendag (kjd) en een kloosterbezoek op 1 december (zie hieronder).
Hiervoor wordt een wjd-promotieteam gevormd.
Op 7 november vindt de landelijke Katholieke Jongerendag (kjd) plaats. In parochies en op
scholen zijn jongeren uitgenodigd om mee te gaan naar de kjd. Het jongerenpastoraat organiseert
een busreis naar de kjd. Het thema van de kjd is ‘focus’. Dit thema wordt verbonden met
vriendschap: focus = friends. De internationale vriendensite wordt gepromoot en de
vriendschaps(pols)bandjes worden uitgedeeld.
In het najaar verschijnt een speciaal bisdommagazine over het thema vriendschap. Dit thema
verbindt de wjd met de bisdombedevaart naar Padua en Assisi (22-29 oktober 2011).
In december wordt een kloosterbezoek aangeboden speciaal voor jongeren. Op woensdag 1
december om 14.30 uur zijn de jongeren welkom bij de benedictinessen van de Onze Lieve
Vrouwe Abdij in Oosterhout. Daar worden ze welkom geheten door de zusters voor een
kennismaking met de benedictijnse traditie. Het bezoek wordt afgesloten met een vesperviering
om 17.00 uur.
In december-januari vindt de grote internationale Europese Ontmoeting plaats die wordt
georganiseerd door de broeders van Taizé. Duizenden jongeren strijken neer in Rotterdam en
omgeving voor ontmoetingsdagen rond de jaarwisseling. Naar verwachting zullen de broeders
een groep jongeren onderbrengen in Breda. Jongeren worden vanwege de wjd uitgenodigd zich
hierbij aan te sluiten.
De wjd worden gecoördineerd door een coördinatiegroep. Hieraan nemen jongeren deel en medewerkers van het
bisdomkantoor (hoofd pastorale dienstverlening, jongerenpastoraat, communicatieregisseur, bisschoppelijk
gedelegeerde voor het onderwijs).
Contact
Bisdom van Breda
T 076 5223444
E wjd@bisdombreda.nl
Fonds ‘Geloof en jongeren’
Het fonds Geloof en jongeren ondersteunt inhoudelijke activiteiten van het bisdom van Breda op
het gebied van Kerk en jongeren. Het fonds, een initiatief van bisschop Van den Hende, werd
opgericht in 2007. Giften voor het fonds ‘Geloof en jongeren’ kunnen worden gedaan op
bankrekeningnummer 101051778 of giro 1066050 t.n.v. het bisdom van Breda en o.v.v. ‘geloof
en jongeren’.
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