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BERICHT 
VAN DE JONGERENPASTORES 
 
 
Hallo allemaal! 
 
Ook dit seizoen hebben we weer een folder met alle 
jongerenactiviteiten voor je klaargemaakt. Hang hem op je koelkast 
of het prikbord zodat je niets mist! 
 
Voor beide bisdommen en voor het hele land zijn verschillende 
bijeenkomsten en activiteiten gepland. We vragen jullie om je aan te 
melden zodat we rekening kunnen houden met het aantal 
deelnemers. 
 
Aanmelden voor de activiteiten in het bisdom Haarlem kan bij Erna. 
Voor de activiteiten in het aartsbisdom Utrecht kun je je aanmelden 
bij Michael. Bij de landelijke activiteiten staat per activiteit 
aangegeven bij wie je terecht kunt om aan te melden. Onze 
contactgegevens kun je op pagina 11 vinden. 
 
Graag wijzen we je nog op de weekenden en reizen die er in 2018 
gepland staat, waaronder het jongerencongres in Wenen! 
 
Meer informatie kun je vinden op de website van het 
jongerenpastoraat www.okj.okkn.nl 
 
Tot snel! 
 

Erna en Michael 
jongerenpastores 
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JONGERENAGENDA 
BISDOM HAARLEM 
 
 

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

2017 
 

JONGERENPROGRAMMA BISDOMDAG 
“Alle verwachting te boven” 
Op de bisdomdag zal naast het interactieve programma voor alle 
leeftijden ook een middagprogramma voor jongeren zijn. De 
bisdomdag zal plaatsvinden in Haarlem. 
 
Leeftijd: 8-16 jaar 
Datum: zaterdag 14 oktober 2017 
Tijd: 10.00-19.30 uur 
Locatie: OKK Haarlem, Kinderhuissingel 76 
Aanmelden: erna@okkn.nl  

 
KAN EEN STER DE WEG WIJZEN? 
Over kijken in de sterren 
In het kerstverhaal speelt een ster een belangrijke rol, maar heeft 
het geloof iets met astrologie? Wie kan of wil trouwens zijn eigen 
toekomst voorspellen? 
 
Leeftijd: 8-16 jaar 
Datum: vrijdag 24 november 2017 
Tijd: 17.30-20.00 (incl. avondeten) 
Locatie: OKK Alkmaar, Nassaulaan 43 
Aanmelden: erna@okkn.nl  
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2018 
 

NIEUWJAARSPARTY 
Een feestje, maar dan anders 
Het nieuwe jaar goed beginnen, want we gaan knallen, toch? Kom 
eten en proosten én … nog meer. 
 

Leeftijd: 8-16 jaar 
Datum: vrijdag 5 januari 2018 
Tijd: 17.30-20.00 (incl. avondeten) 
Locatie: OKK Alkmaar, Nassaulaan 43 
Aanmelden: erna@okkn.nl  
 

STUIFDUINWEEKEND 
Voor jongeren van het bisdom Haarlem. 
 

Leeftijd: 9-16 jaar 
Datum: 9 t/m 11 februari 2018 
Locatie: Nieuwkarspel, Waarland 
Aanmelden: erna@okkn.nl  
 

OVER DE KRACHT VAN VUUR 
Brandweer Haarlem 
Op weg naar Pinksteren – het feest van het heilig vuur – bezoeken 
we de brandweer. Hoe krachtig is vuur?  
 

Leeftijd: 8-16 jaar 
Datum: vrijdag 20 april 2018 
Tijd: 17.30-20.00 (incl. avondeten) 
Locatie: volgt 
Aanmelden: erna@okkn.nl  
 

JONGERENDAG 
Ontmoetingsdag voor de jongeren van het bisdom Haarlem. 
 

Leeftijd: 8-17 jaar 
Datum: zaterdag 7 juli 2018 
Locatie: OKK Amsterdam, Ruysdaelstraat 37 
Aanmelden: erna@okkn.nl  
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JONGERENAGENDA 
AARTSBISDOM UTRECHT 
 
 

2017 
 

GESPREKSGROEP JONGVOLWASSENEN 
“In gesprek met …” 
Met elkaar en een gastspreker in gesprek over diverse thema’s en 
daarna een drankje! Gastsprekers in deze serie: een arts, een jurist, 
een verslavingsdeskundige en een legeraalmoezenier. 
 
Leeftijd: 18-25 jaar 
Data: 12 oktober,  

9 november, 14 december 
Locatie: Pastorie OKK Utrecht, Willemsplantsoen 3 
Aanmelden: michael@okkn.nl  
 

2018 
 
GESPREKSGROEP JONGVOLWASSENEN 
“Marcus door de ogen van …”  
Met elkaar en een gastspreker in gesprek over het evangelie van 
Marcus en daarna een drankje! Gastsprekers in deze serie: o.a. een 
monnik en een dominee. 
 
Leeftijd: 18-25 jaar 
Data: 11 januari, 8 februari, 9 maart, 12 april, 17 mei, 14 juni 
Locatie: Pastorie OKK Utrecht, Willemsplantsoen 3 
Aanmelden: michael@okkn.nl  
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OP NAAR PASEN 
De betekenis van Kerst spreekt voor zich, de geboorte van Jezus. 
Maar Pasen… daarom reizen we terug in de tijd naar de laatste 
dagen van Jezus’ leven: de Goede Week. 
 
Leeftijd: 8-15 jaar 
Datum: zaterdag 17 februari 2018 
Tijd: 14.00-19.00 (incl. avondeten) 
Locatie: volgt 
Aanmelden: michael@okkn.nl  
 
LERINGWEEKEND 
“Mosterd, zout en… licht?!” 
Een weekend weg voor jongeren van het hele aartsbisdom naar de 
bosrijke omgeving van Epe. Naast lering veel tijd voor gezelligheid, 
spel, ontspanning en ontmoeting. Thema: mosterd, zout en… licht?! 
 
Leeftijd: 8-15 jaar 
Data: vrijdag 13 april 19.30 uur t/m zondag 15 april 13.00 u. 
Locatie: De Hertekolk, Officiersweg 90, Epe 
Aanmelden: www.okj.okkn.nl/pagina916/  
 
ZOMERFEEST 
Hét jongerenevent van het aartsbisdom ter afsluiting van het 
leringseizoen. We starten ’s ochtends met een viering in de 
gastparochie; er is een lunch en een leuke activiteit in de omgeving. 
Na afloop komen we terug in de gastparochie voor een hapje en 
drankje! 
 
Leeftijd: 7-16 jaar 
Datum: zondag 24 juni,  
Tijd: 09.45-17.00 uur 
Locatie: volgt 
Aanmelden: michael@okkn.nl  
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JONGERENAGENDA 
LANDELIJKE ACTIVITEITEN 
 

 

2017 
 

TAIZÉREIS 
Winterreis 2017 
Een week naar het Franse plaatsje Taizé waar jaarlijks duizenden 
jongeren bij de broeders van Taizé verblijven. Dit keer een rustige 
winterreis! 
 
Leeftijd: 18-29 jaar 
Data: zondag 3 december t/m zondag 10 december 2017 
Locatie: Taizé, Frankrijk (vertrek vanuit Rotterdam) 
Kosten: €185,00 (inclusief reis en verblijf) 
Aanmelden: www.okj.okkn.nl/pagina964/  
 

2018 
 
KLOOSTERDAGEN 
“Achter de schermen bij de zusters!” 
Achter de schermen kijken in het klooster? Bij de kloosterdagen 
doen we mee en horen we de ins en outs van het zusterklooster in 
Oosterhout (Noord-Brabant). 
 
Leeftijd: 16-25 jaar 
Data: vrijdag 9 maart t/m zondag 11 maart 
Locatie: Onze Lieve Vrouwe abdij, Oosterhout 
Kosten: €40,00 per persoon (verblijf en maaltijden) 
Aanmelden: michael@okkn.nl  
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TAIZÉREIS 
Meivakantie 2018 
Een week naar het Franse plaatsje Taizé waar jaarlijks duizenden 
jongeren de gemeenschap van de broeders van Taizé bezoeken. Je 
krijgt er alle kans om je talen te oefenen op deze internationale trip.  
 
Leeftijd: 15-29 jaar 
Data: zondag 29 april t/m zondag 6 mei 2018 
Locatie: Taizé, Frankrijk (vertrek vanuit Rotterdam) 
Kosten: €185,00 (inclusief reis en verblijf) 
Aanmelden: www.okj.okkn.nl/pagina941/  
 
LANDKAMP 
21 t/m 28 juli * 
Jongeren van 8-15 jaar opgelet! Ook 
dit jaar weer een fantastisch 
Landkamp. 
 
ZAKAMP 
28 juli t/m 4 augustus * 
 Jongeren 15-19 jaar zijn welkom op 
het spectaculaire Zomeractiviteiten 
Kamp. Het werkwoord ‘stilzitten’ 
bestaat hier niet! 
 
 

ZEILKAMP 
Datum volgt 
Ben je 18+ misschien is het zeilkamp dan wat voor jou! 
 
w Alle informatie over de kampen en de mogelijkheid om je aan te 
melden kun je vinden op www.okjeugdkampen.nl 
 
* Data kampen nog niet definitief 
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OUD-KATHOLIEKENCONGRES 
“Zout der aarde” 
Elke vier jaar is er ergens in Europa een congres voor oud-
katholieken. In 2014 was het congres in Utrecht, in 2018 zal het 
congres in Wenen plaatsvinden. De Oud-Katholieke Kerk van 
Oostenrijk is dus gastheer. 
Ook deze keer zal er een speciaal jongerenprogramma plaatsvinden 
tijdens het congres. Daar kunnen alle jongeren uit Nederland, 
Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en andere landen elkaar 
ontmoeten. De activiteiten zijn in het centrum van Wenen, verblijf 
nabij in een jeugdherberg. Vanuit Nederland vertrekt er een groep 
per trein vanuit Utrecht. We streven ernaar om de kosten zo laag 
mogelijk te houden. De kosten mogen overigens geen belemmering 
te zijn om mee te gaan, laat het ons weten! 
 
Leeftijd: 12-25 jaar (met eigen onderdelen in het programma) 
Data: - vertrek woensdagavond 19 september; 

- programma donderdag 20 t/m zondag 23 september 
- terug in NL op zondagavond 23 september 

Locatie: Wenen, Oostenrijk (vertrek vanuit Utrecht) 
Kosten: volgt 
Aanmelden: michael@okkn.nl (digitaal formulier volgt nog) 
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CONTACT 
MET DE JONGERENPASTORES 
 
 
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 
 
 

  

 

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

 
 
Op de website van het jongerenpastoraat kun je meer informatie 
vinden: www.okj.okkn.nl 
Lees alles over de zomerkampen op www.okjeugdkampen.nl  
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