
The Next Step is de jongerengroep 

van de Lievevrouweparochie 

www.lievevrouweparochie.nl 

 

Jongerenweekend Liefde & Seksualiteit 

Van 15 t/m 17 oktober organiseert bisdom Breda een jongerenweek-

end over liefde en seksualiteit. De Kerk heeft hier een eigen kijk op, 

die ons geluk voor ogen heeft. Tijdens dit weekend willen we echt ‘in 

de materie’ duiken. Het weekend is bij de broeders van Huijbergen en 

wordt volledig verzorgd. Deelname kost € 50,- p.p. Meer info en aan-

melden: sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/jongerenweekend-

liefde-seksualiteit-oktober-2021 
 

WJD@home op Ameland 

Met WJD@home start de voorbereiding op de 

Wereldjongerendagen (2023 in Portugal) echt. 

Je bent even helemaal weg van huis en ontmoet 

heel veel andere jongeren. Er zijn goede inlei-

dingen door Nederlandse bisschoppen, afwisse-

lende workshops en een inspirerende Avond 

van Barmhartigheid. Je kunt met de bus mee 

naar Ameland, deelname aan het weekend kost 

€ 85,- Kijk voor meer informatie en aanmelden 

op wjd.jongkatholiek.nl  
 

Paasdriedaagse 

Met Pasen vieren we het belangrijkste feest van ons geloof. Het lijden, 

de dood en Verrijzenis van Jezus. In drie dagen leven we met Hem en 

zijn leerlingen mee. In bijzondere activiteiten vieren we dit samen met 

de tieners van On the Move. 
 

Contact 

Voor meer informatie en om je aan te melden, neem contact op met 

pastor Fredi Hagedoorn: fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl of 

WhatsApp: 06-27420542. 

https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/jongerenweekend-liefde-seksualiteit-oktober-2021
https://sintfranciscuscentrum.nl/gezinspastoraat/jongerenweekend-liefde-seksualiteit-oktober-2021
https://wjd.jongkatholiek.nl/
mailto:fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl


 

 

 

Wil jij andere jongeren ontmoeten en met elkaar de diepte 

in gaan? Wil je praten over wat jou bezighoudt?  Ben je tus-

sen 16 en 30 jaar? Sluit je dan aan bij jongerengroep The 

Next Step. We gaan op een creatieve manier in op het ge-

loof. Met een gave openingsactiviteit, en gezellige verdie-

pende avonden door het jaar heen. Bijvoorbeeld over Jezus 

volgen, succes, leiderschap en wetenschap. Ook maken we 

uitstapjes en komen in actie voor mensen die een steuntje in 

de rug kunnen gebruiken. Af en toe sluiten we aan bij activi-

teiten in het bisdom. 

Stay Solid 

Dit seizoen gebruiken we voor het eerst Stay Solid, een pro-

gramma van Youth for Christ. Hiermee kun je je geloof ver-

der ontdekken en verdiepen. Er zijn creatieve onderdelen en 

er is alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de 

verschillende onderwerpen. 

 

 

 

The Next Step is er maandelijks op vrijdagavond in het Praathuis van 

de OLV van Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66.  

Voor iedere bijeenkomst ontvang je een uitnodiging via WhatsApp. 

Vrijdag 17-9-2021 Opening: escaperoom 

Vrijdag 15-10-2021 

The Next Step  
(deze avond kunnen we verplaatsen als 
er veel belangstelling voor het jongeren-
weekend is) 

Vr 15 t/m zo 17-10-2021 
Jongerenweekend bisdom Breda over  
liefde en seksualiteit 

Vrijdag 12-11-2021 The Next Step 

Vrijdag 10-12-2021 The Next Step 

Vr 14 t/m zo 16-01-2022 WJD@home op Ameland 

Vrijdag 21-1-2022 The Next Step 

Vrijdag 18-2-2022 The Next Step 

Vrijdag 18-3-2022 The Next Step 

Do 14 t/m za 16-4-2022 
Paasdriedaagse, samen met On the 
Move 

Vrijdag 22-4-2022 The Next Step 

Vrijdag 20-5-2022 The Next Step 

Vrijdag 17-6-2022 The Next Step 

Vriijdag 15-7-2022 Slotbarbecue 

http://www.lievevrouweparochie.nl/vieren/vormsel
http://www.lievevrouweparochie.nl/vieren/vormsel

