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NEWSFLASH

Nu 17 juli, de vertrekdatum van de WJD reis Let’s Go, Weg van barmhartigheid, dichterbij komt, begint het echt te kriebelen. De laatste voorbereidingsdag komt er aan op 26 juni, het Tuinfeest. Die dag horen de deelnemers de laatste reisinformatie en maken ze kennis met de deelgroepen. Ook worden ze voorbereid op één van de onderdelen van de reis,
namelijk het bezoek aan Dachau. Dat doen we door samen een bijzondere theatervoorstelling te bekijken. In deze
Newsflash lees je daar meer over.
Voor tieners en jongeren die niet naar de WJD gaan organiseren we een thuisblijversprogramma. Je kunt je daarvoor
nog steeds aanmelden!
In de volgende Newsflash zullen we laten weten hoe de jongeren verslag zullen doen van de reis en via welke kanalen
hun belevenissen te volgen zijn.
Natuurlijk mag ook deze newsflash weer doorgestuurd worden naar al je vrienden en familie, zodat ook zij op de hoogte
blijven. Wil je deze newsflash blijven ontvangen? Laat dat ons weten door een mail te sturen naar:
wjd@bisdomrotterdam.nl
Namens het kernteam, Sander van Aarle en Margrit Stijger

26 juni: tuinfeest!
Zondag 26 juni is het tuinfeest!
Deze verplichte netwerkbijeenkomst is voor alle deelnemers
van de reis! Zorg dat je erbij
bent!
Het programma:

Ik ga mee, omdat…
‘...het een geweldige manier is van het vieren van
het geloof met zoveel jongeren om je heen die hetzelfde delen.’
Lieke van Wijngaarden

WJD-trui
Op het Tuinfeest kun je de reistrui bestellen. Het ontwerp van
deze Let’s Go trui zie je hiernaast. Met de trui ben je herkenbaar
als deelnemer aan onze reis én heb je
het ’s avonds zeker niet koud. Ook handig om mee te nemen naar het veld. De
trui is verkrijgbaar in de maten S t/m
XXL en kost € 17,50
Je kunt de trui op het Tuinfeest bestellen door je maat door te geven en
€ 17,50 contant, gepast te betalen. Op
de ochtend van vertrek krijg je de trui
uitgereikt.

Packing like a Pro — 5 inpaktips!
Je backpack/koffer inpakken; voor
veel reizigers blijft het een hele
klus. Als je 2,5 week op reis gaat lijkt
alles wat je mee wilt (en naar je idee
ook echt moet) meenemen vaak met
geen mogelijkheid in je tas te passen. Zeker omdat je maar één tas/
koffer mag meenemen!
Hieronder 5 handige inpaktips!

Neem alleen kleding mee waarvan
je weet dat je het echt nodig gaat
hebben. De kleding die je meeneemt
kun je het beste oprollen in plaats
van opvouwen. Dit bespaart een
hoop ruimte, want opgerolde kleding
prop je gemakkelijk tussen andere
spullen in een rugzak die vol lijkt
maar dat niet is.

1. Laat spullen die je niet echt nodig hebt thuis.

3. Plastic tasjes

Dit voorkomt dat je de hele reis met
een overvolle, zware tas loopt te
zeulen en het maakt het inpakken
een stuk makkelijker. Met name onderweg wanneer je vaak niet zoveel
tijd hebt als thuis om je tas netjes in
te pakken.
2. Rol je kleding op

WJD voor newbies
Ga jij voor het eerst naar de WJD. Dan is
een kijkje op de pagina WJD voor
Newbies van jongkatholiek.nl/wjd2016
zeker de moeite waard!
De WJD voor Newbies is een digitale
mini-encyclopedie over de Wereldjongerendagen. Alle teksten zijn geschreven door jongeren die een paar jaar
geleden zelf als ’newbie’ naar de Wereldjongerendagen gingen. Zo kunnen

Pak wat lege plastic tasjes in of beter, doe je spullen in plastic tasjes.
Plastic tasjes nemen namelijk bijna
geen ruimte in je tas en ze komen
altijd van pas onderweg. Zo kun je
er dingen in doen die kunnen lekken, zoals je toiletspullen, maar je
kunt er ook vieze kleding in doen om
te voorkomen dat alles in je tas die
geur aanneemt van je vieze kleding.
jongeren die nog nooit op de Wereldjongerendagen waren, hier uitleg vin-

4. Zo min mogelijk toiletspullen
Je toilettas is vaak een van de
zwaarste dingen in je backpack/
koffer, terwijl dat nergens voor nodig
is. Neem dus kleine tubes en flesjes
mee van de toiletartikelen. Deze kun
je namelijk tegenwoordig bij bijna
elke drogist kopen. Als je geen kleine tubes kunt vinden kun je ook een
halfvolle tube meenemen en oprolllen.
5. Verdeel je waardevolle spullen
Ook hierbij geldt, laat waardevolle
spullen die je niet gaat gebruiken
thuis! Verdeel je waardevolle spullen
die je wel meeneemt over je backpack/koffer, handbagage en portemonnee. Als er iets op reis wordt
gestolen dan heb je altijd nog iets
achter de hand.

den bij het programma en de meest
voorkomende ‘WJD-termen’.

priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte
en werd uiteindelijk hoogleraar in
Nijmegen. Daar hield hij zich niet
alleen bezig met de wijsbegeerte,
Eén van de onderdelen van het
maar nog meer met de mystiek. Hij
Tuinfeest is de voorstelling over Tiwas gefascineerd door Teresa van
tus Brandsma. Ter voorbereiding op Avila. Als filosoof en kenner van de
het bezoek aan Dachau tijdens de
mystiek peilde hij de diepten van
WJD reis bekijken we ’Titus, held of het menselijk hart. Daarnaast bleef
heilige?’ Hierin vertelt Peter Vermaat hij oog hebben voor de mensen om
het levensverhaal van Titus Brands- zich heen en deed hij veel journama, een religieus bewogen man. Hij listiek werk. Toen ons land werd
werd in 1881 als Anno Sjoerd gebo- bezet door de Duitsers, kwam Titus
ren, op een boerderij in Ugoklooster Brandsma met hen in conflict. De
(bij Bolsward). Als elfjarig jochie ging directe aanleiding tot zijn arrestatie
hij naar het kleinseminarie van de
was zijn actie om de dagbladen te
franciscanen in Megen, om daarna
bewegen geen artikelen en adverals zeventienjarige zich aan te sluitenties van de NSB op te nemen.
ten bij de karmelieten. Daar nam hij Acht weken zat hij in een cel in
de kloosternaam Titus aan. Na zijn
Scheveningen. Daarna in het Poli-

Titus,
held of heilige?

te gaan? Heb je niet zoveel
vrije dagen? Dan kun je de
WJD nu tóch meebeleven
tijdens WJD@home! Tijdens dit thuisblijversprogramma volg je samen met
andere jongeren de WJD
real time.

Komende zomer vinden in Krakau
de Wereldjongerendagen (WJD)
plaats. Dit is het grootste jongerenevenement ter wereld.
Ben je te jong of te oud om er heen

Waar en wanneer?
Tijdens het slotweekend
van de WJD: vrijdagavond
29 juli t/m zondagmiddag
31 juli 2016 is de
WJD@home in Delft. Bij het
Stanislascollege
(Westplantsoen 71, 2613
GK in Delft) Je overnacht in de gymzalen van de school. Neem daarom
je luchtbed of matje en slaapzak
mee.

AGENDA
26 juni

17 juli

Tuinfeest

Wat bezielde Titus Brandsma? Was
hij een heilige? Was hij een verzetsheld? Of beide?

Voor wie?
Alle tieners en jongeren van 14 t/m
35 jaar uit het hele land die graag de
WJD-sfeer in Nederland willen beleven.
Kosten?
€ 50,- incl. overnachtingen en maaltijden.
Aanmelden
Uiterlijk 1 juli o.v.v. naam, adres en
geboortedatum via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.
WJD@home gaat door bij minimaal
30 deelnemers.
Meer informatie?
www.bisdomrotterdam.nl/wjd

WIST JE DAT...

Don Bosco Rijswijk
Julialaantje 26, 2283 TB, Rijswijk

… de reis ‘let’s go’ met 183 mensen
naar Krakau gaat!

Vertrek WJD reis

… het om allemaal leuke mensen
gaat?

Kyocera Stadion van ADO Den Haag
(Haags Kwartier 55, 2491 BM, Den Haag )
7.00 uur verzamelen, 8.00 uur vertrek!
9 oktober

tie Doorgangskamp in Amersfoort,
opnieuw in Scheveningen, vervolgens in Kleef, om te sterven in
Dachau.

Reünie van de reis Let’s Go. Don Bosco Rijswijk

… ze afkomstig zijn uit drie bisdommen, namelijk Rotterdam, Breda en
Paramaribo?

