
JEUGDCOLLECTE 
In het weekend van 17 en 18 november 2018 vindt in heel Nederland 
de jaarlijkse Jeugdcollecte plaats. De opbrengst van deze collecte 
wordt gebruikt voor de organisatie van jongerenprojecten in ons eigen 
bisdom. Ook steunen we landelijke activiteiten en projecten waar onze 
eigen jongeren aan deel kunnen nemen. Niet alle parochies in ons 
bisdom doen mee aan deze collecte. Om die reden vragen wij u 
hiervoor om uw extra aandacht.   
 
In het afgelopen jaar heeft ons jongerenplatform de eerste 
jongerenweekends georganiseerd. Een begin van een initiatief waarbij 
we graag steeds meer jongeren willen betrekken. In januari 2019 
worden de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama gehouden. Veel 
deelnemers aan de WJD geven naderhand aan dat zij zich door de 
bijeenkomsten zelf en vooral ook de ontmoeting met andere katholieke 
jongeren gesterkt voelen in hun geloof. De ervaring er niet alleen voor 
te staan, maar deel uit te maken van een wereldkerk, zorgt voor 
enthousiasme, verdieping en waardevolle ontmoetingen. Omdat de reis 
naar Panama ver is en de datum minder gunstig i.v.m. de Nederlandse 
schoolvakanties wordt een Nationaal Weekend voor thuisblijvers 
georganiseerd op Ameland. Middels videoverbinding met Panama, 
ontmoeting en keuzeprogramma’s willen we de jongeren helpen om 
een relatie op te bouwen met Jezus Christus.   
 
Onze bisschop, Mgr. van den Hout, 
vindt het belangrijk dat katholieke 
jongeren elkaar in een groter verband 
kunnen ontmoeten dan alleen in hun 
eigen parochie. In ons bisdom worden 
daarom naast de jongerenweekends nog andere bijeenkomsten, 
cursussen, diaconale activiteiten met tieners en jongeren gehouden 
waarbij de gezamenlijkheid mogelijkheden biedt om in kwaliteit te 
investeren. Denkt u ook aan de Martinusdag en activiteiten voor 
vormelingen en natuurlijk de misdienaarsdag.  
 
Er is geld nodig om al deze activiteiten te kunnen organiseren. Uw 
financiële steun is daarvoor noodzakelijk, maar betekent ook een 
morele steun in de rug. Katholieke jongerenactiviteiten laten de 
continuïteit van de Kerk zien. Dankzij uw gift en aandacht voor de 
jongerencollecte kunnen we samen het geloof doorgeven aan een 
volgende generatie. 


