Diocesane Pastorale Dienst
Jeugd en Jongeren / Huwelijk en Gezin

Roermond, 28 november 2017
Onderwerp: Nieuwe regionale tienergroep

Beste ouders,
Komend jaar starten we vanuit het bisdom met een nieuwe regionale Tienergroep voor
tieners vanaf de brugklas (groep achters na meivakantie) t/m ca. 15 jaar. De groep komt elke
maand één keer op zaterdagmiddag- en avond bij elkaar in het klooster van de Birgittinessen
in Weert.
De data zijn als volgt:
6 januari 2018 – 3 februari – 3 maart – 12 mei – 2 juni – 7 juli – zomervakantie
1 september – 6 oktober – 3 november – 1 december
We willen deze groep graag starten omdat we het belangrijk vinden dat tieners elkaar
kunnen ontmoeten en hen zo de kans geven om te groeien in hun persoonlijke relatie met
Christus en te laten ervaren dat ze niet alleen staan in hun geloof.
Het programma start telkens met een inloop vanaf 16.30 uur tot 17.00 uur. Alleen op
6 januari is er voor de ouders ook een korte ontvangst. Vervolgens is er een kick-off/aftrap
en een inhoudelijk blok rondom een thema. Na het warm eten start een (creatieve) verwerking, gevolgd door een spel en een gebedsviering. Om 21.00 uur eindigt het programma.
Omdat we het belangrijk vinden dat de tieners zelf nadenken over thema’s die ze aan bod
willen laten komen, hebben we het thematische programma nog niet vastgesteld, hoewel we
als team wel al over een aantal thema’s hebben nagedacht. Tijdens de eerste bijeenkomst in
januari wordt een brainstormrondje georganiseerd onder de tieners en zullen we met hen
een thematisch programma opstellen. Daarnaast kunnen ze zelf nadenken over een naam
en flyer voor de groep.
De leiding van de nieuwe Tienergroep wordt gevormd door een kernteam van vrijwilligers, te
weten Stefan Bastings, Cheyenna Lacroix, Jorrit Bastings, Anja Klinkenberg en kapelaan L.
Simons. Vanuit het bisdom zijn Veroniek Christ en Vivi Demandt betrokken bij de organisatie.
Omdat we te gast zijn bij de zusters in Weert (zij maken eten en zorgen voor iets lekkers)
vragen we per kind een bijdrage van € 3,- per bijeenkomst (met een max. van € 7,50 per
gezin).
Een flitsende flyer volgt, daarom is dit een ‘saaie’ brief maar wel met de meest noodzakelijke
info.
Info:
bij Veroniek Christ of Vivi Demandt
Aanmelding: vóór 20 december door middel van het aanklikken van onderstaande link
http://www.formdesk.com/ipal/tienergroep-2018
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