
Amsterdam 18-19 maart 2017
JONGERENPROGRAMMA STILLE OMGANG

Het jaarlijks terugkerende evenement ‘de Stille Omgang’ staat weer 
voor de deur! Dit jaar zal het plaatsvinden op zaterdag 18 maart in de 
Mozes & Aäronkerk te Amsterdam. Op die avond zullen jongeren uit 
het hele land samenkomen om het Mirakel van Amsterdam te 
gedenken en hun geloof te vieren. Deze keer zal het programma in het 
teken staan van het thema ‘LEEF!’

Het programma zal beginnen met een kort introfilmpje en twee 
getuigenissen. Vervolgens zijn er vijf verschillende onderdelen waar je
uit kunt kiezen, waaronder Aanbidding met gelegenheid tot biecht. 
Ook kun je een gesprek aangaan met mensen die hier speciaal voor 
klaar staan. Het voorprogramma wordt afgesloten met de Heilige Mis, 
met als voorganger Mgr. Punt (de bisschop van Bisdom Haarlem-
Amsterdam), waarna wij ons klaar zullen maken om de 
indrukwekkende Stille Omgang te lopen. Het belooft weer een 
bijzondere avond te worden met een mooi programma op de agenda. 

Zorg ervoor dat je erbij bent! 

Wanneer? zaterdag 18 maart 2017 (schrijf ‘m vast in je agenda!)
Waar? In de Mozes & Aäron Kerk, Waterlooplein 207, Amsterdam.
Hoe laat? De inloop is vanaf 19:00. Het programma zal om 19:30 starten. Rond 23:30 zullen wij in 
groepjes gaan lopen, waarna wij rond 00:30 zullen terugkeren bij de kerk. Omdat we niet weten wie er
allemaal meegaan weten we nog niet waar de opstapplaatsen zullen zijn voor de bus. Reken ongeveer 
op 16.00 uur Groningen 17.15 uur Harlingen. Maar het kan ook zijn dat er andere opstapplekken 
komen. Het wordt ongeveer 03.00 uur-04.00 uur voor we terug zijn.

Wat kost het? Deelname aan het jongerenprogramma (de reis inclusief een leuke gadget en een 
heerlijk broodje in de loop van de avond) kost €15,-. Neem zelf wat te eten mee voor de heenreis. Als 
je 's avonds laat nog wat wilt eten is dat voor eigen rekening.

Ben je al enthousiast geworden en zou je graag een keer mee willen doen? We reizen samen vanuit het
bisdom Groningen-Leeuwarden aan het einde van de middag met een bus naar Amsterdam. Er zijn 
verschillende opstapplaatsen, afhankelijk van waar iedereen vandaan komt. Geef je gerust alleen op, 
vrienden maak je onderweg, of met een hele groep.

Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar l.winter@bisdomgl.nl Volg het 
jongerenprogramma op Twitter & Instagram @StilleOmgang en met de hashtag #SO17.

Wereldjongerendagen vermijdt regenseizoen
WJD PANAMA 22-27 JANUARI 2019

De Wereldjongerendagen (WJD) 2019 vinden plaats van 22 tot 27 januari. Dit maakte de organisatie 
van het jongerenevenement bekend. De bijeenkomst vindt plaats in Panama Stad tijdens de lokale 
zomerperiode. De datum kan vanwege de schoolroosters ingewikkeld zijn voor deelnemers uit Europa 
en Noord-Amerika. Tijdens een persbijeenkomst op 20 januari in Panama legde de aartsbisschop van 
Panama Stad, Mgr. José Domingo Ulloa, echter uit dat het weer doorslaggevend moest zijn bij de 
keuze voor de datum.

Vooral het vermijden van het zware regenseizoen in Panama is van belang. “We zijn ons ervan bewust
dat het geen vakantieperiode is in veel landen,” gaf de aartsbisschop aan. “Maar we zijn ervan 
overtuigd dat het niet in de weg zal staan van de deelname van duizenden jonge mannen en vrouwen, 
vanuit alle continenten.” De aartsbisschop richtte zich rechtstreeks tot de jongeren met een 
uitnodiging: “Jullie zijn de ambassadeurs van deze WJD. Met een open hart en met open armen 
verwacht Panama jullie om samen het geloof te beleven, te ervaren dat je de Kerk bent.”

Ook paus Franciscus is zich ervan bewust dat de datum lastig kan zijn voor pelgrims die gewend zijn 
dat de WJD plaatsvinden in augustus. De pauselijke nuntius in Panama roept op tot solidariteit. Hij gaf
aan dat de paus weet dat jongeren uit deze regio naar alle WJD’s zijn geweest, ook als de data voor 
hen ingewikkeld waren. De nuntius vertelde verder dat de WJD een regionale invulling zullen krijgen. 
Het plan is dat buurlanden als Guatamala en El Salvador pelgrims zullen huisvesten in de Days of the 
Diocese.

De WJD vinden elke twee à drie jaar plaats. Paus Franciscus maakte bij de slotviering van de WJD 
2016 in Krakau bekend dat de WJD in 2019 in Panama zijn. De organisatie verwacht 350.000 
pelgrims te mogen verwelkomen en vele bisschoppen en kardinalen. 
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