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AGENDA 
BISDOM HAARLEM 
 

Voor de volgende activiteiten graag aanmelden via: erna@okkn.nl  
 

2016 
 

NAAR EEN HOGER 
DOEL  
Vrijdag 28 oktober | 
Jongeren 8-13 jaar | Over doelen 
in je leven. Met beklimming van 
torens en gewelven | locatie: RK 
Bavo, Leidsevaart 146, Haarlem | 
tijd: 17.30-20.00 met avondeten 
 

Vrijdag 4 november | 
Jongeren 14-18 jaar | Over doelen in je leven. Met beklimming van 
torens en gewelven | locatie: RK Bavo, Leidsevaart 146, Haarlem | 
tijd: 17.30-20.00 met avondeten 

 
“WANT WIJ VOLGDEN DE SATELLIET…” 
Vrijdag 9 december |  
Jongeren 8-13 jaar | Speurtocht vol uitdagingen, naar Betlehem | 
locatie OKK Alkmaar, Nassaulaan 43, Alkmaar | tijd: 17.30-20.00 
met avondeten 
 
Zaterdag 10 
december |  
Jongeren 14-18 jaar | 
Speurtocht vol 
uitdagingen, naar 
Betlehem | locatie 
OKK Alkmaar, 
Nassaulaan 43, 
Alkmaar | tijd: 17.30-20.00 (met avondeten) 
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2017 
 
DE BRAND ERIN EN OPNIEUW 
BEGINNEN 
Zaterdag 25 
februari |  
Jongeren 8-13 jaar | 
Jongerenviering aan 
het begin van de 
Veertigdagentijd | 
locatie OKK 
Krommenie, 
Noorderhoofdstraat 131 
 
JONGERENWEEKEND 
Vrijdag 3 maart t/m zondag 5 maart | 
Jongeren 9-15 jaar | locatie: Schoorl 
 
JONGERENDAG 
Zaterdag 8 juli | Jongeren 8-17 jaar | Ontmoetingsdag voor 
de jongeren van het bisdom | locatie: Egmond aan Zee  
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AGENDA 
AARTSBISDOM UTRECHT 
 

Voor de volgende activiteiten graag aanmelden via: michael@okkn.nl  
 

2016 
 

STUDENTENGESPREK 
15 september, 13 oktober,  
10 november, 8 december |  
Jongeren 18-25 jaar | Met elkaar in gesprek over actuele thema’s en 
daarna een drankje! | locatie: OKK Utrecht, Willemsplantsoen 3 
 
JONGEREN ADVENTSWAKE 
Zaterdag 26 
november |  
Jongeren 7-15 & 
16-17 jaar | Op 
naar Kerst! We 
beginnen de Advent 
met een maaltijd en 
een jongeren 
Taizéviering bij 
kaarslicht. | locatie: 
OKK Rotterdam, 
Nieuwe Binnenweg 25 | tijd: 18.00-21.00 (met avondeten) 
 

2017 
 
STUDENTENGESPREK 
12 januari, 9 februari, 9 maart, 6 april, 11 
mei, 8 juni, 13 juli |  
Jongeren 18-25 jaar | Met elkaar in gesprek over actuele thema’s en 
daarna een drankje! | locatie: OKK Utrecht, Willemsplantsoen 3 
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OPNIEUW 
BEGINNEN 
Zaterdag 4 
maart | 
Jongeren 7-15 & 
16-17 jaar | locatie 
Utrecht | Samen de 
veertigdagentijd 
beginnen met een 
eigen jongerenviering, het ritueel van de as, maaltijd en ontmoeting | 
locatie: OKK Utrecht, Willemsplantsoen 3 | tijd: 17.30-20.30 (met 
avondeten) 
 

 
 

LERINGWEEKEND 
Vrijdag 23 t/m zondag 25 maart |  
Regio’s Utrecht en Agath (FrNop) | Jongeren van 7-15 jaar | Een 
weekend weg naar bosrijke omgeving met andere jongeren  Naast 
een paar leuke leringmomenten veel tijd voor spel, ontspanning en 
ontmoeting. 
 
ZOMERFEEST 
Zondag 25 juni |  
Jongeren 7-15 jaar | Het 
leringseizoen wordt 
afgesloten met een feestje! 
De dag bestaat uit een viering 
in de gastparochie, een lunch en ’s middags een leuke activiteit in de 
omgeving. | locatie: OKK Hilversum | tijd: 10.00-16.00 (met lunch) 
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AGENDA 
LANDELIJKE ACTIVITEITEN 

 

2017 
 

 
 

KLOOSTERDAGEN 
Vrijdag 10 maart t/m zondag 12 maart |  
Jongeren 18-25 jaar | Hoe kunnen mensen in een klooster leven en 
hoe is het om daar een paar dagen te zijn? Vind het antwoord 
tijdens de kloosterdagen. | Aanmelden via: michael@okkn.nl | 
locatie: Echt (Limburg) 

 
TAIZÉREIS 
Meivakantie 2017 |  
Jongeren 16-25 jaar | Een week 
naar het Franse plaatsje Taizé 
waar jaarlijks duizenden jongeren 
het bijzondere klooster van de 
gemeenschap van Taizé 
bezoeken. We gaan er meeleven 
en meehelpen. | Aanmelden via: 
michael@okkn.nl | locatie: Taizé, 
Frankrijk 
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LANDKAMP 
22 juli t/m 29 juli | 
Jongeren 8-15 jaar |  
Aanmelden via: 
www.okjeugdkampen.nl 
 
ZAKAMP 
29 juli t/m 5 augustus |  
 Jongeren 8-15 jaar |  
Aanmelden via:  
www.okjeugdkampen.nl 
 

ZEILKAMP 
juli |  
Jongeren 18+ |  
Aanmelden via: www.okjeugdkampen.nl 
 

2018 
 
OUD-KATHOLIEKENCONGRES 
20-23 September | Wenen, Oostenrijk | 
speciaal jongerenprogramma 
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CONTACT 
MET DE JONGERENPASTORES 
 
Aanmelden kan bij de jongerenpastor die staat aangegeven bij de 
activiteit.  
Als je vragen hebt over de activiteiten of gewoon even wilt praten 
kun je contact opnemen met de jongerenpastores. 
 
 

 

ERNA PEIJNENBURG 
jongerenpastor bisdom Haarlem 
 
erna@okkn.nl  
06 22 13 17 65 

 ErnaPeijnenburg 
 pastoor_erna 

  

 

MICHAEL VAN DEN BERGH 
jongerenpastor aartsbisdom Utrecht 
 
michael@okkn.nl  
06 42 26 60 98 

 mvandenbergh 
 michael_vandenbergh 

 
ONLINE 
Op de website van het jongerenpastoraat kun je alle informatie 
terugvinden en het laatste nieuws lezen: www.okj.okkn.nl 
 
Lees meer over de zomerkampen op www.okjeugdkampen.nl  
 

                           


