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Beleef het grootste jongerenevenement 
ter wereld... real time vanuit Nederland!

25>28 juli  Delft

kun je verwachten?
       De belangrijke momenten 
van de WJD krijgen een plek in het  
  programma van WJD@home

      Beleef Brazilië 
  in NL tijdens 
 de workshops

Doorloop onze eigen 
      WJD@home kruisweg

     Volg de slotmis 
met de paus live 
        op een groot scherm

Stel een originele vraag 
 aan de bisschop En ervaar de kracht 

    die uitgaat van  
                    samen vieren

    Ervaar tijdens de avondwake 
          hoe stil het kan zijn 
in een grote stad

Thema
WJD@home volgt het thema van de 
Wereldjongerendagen: “Ga en maak alle 
volkeren tot mijn discipelen” (Mt, 28:19).



WJD@home?

Komende zomer vinden in Rio de Janeiro de Wereldjongerendagen 

(WJD) plaats. Dit is het grootste jongerenevenement ter wereld. 

Kon je daar niet bij zijn? Was het net iets te ver weg? Had je niet 

zoveel vrije dagen? Dan kun je de WJD nu tóch meebeleven  

tijdens WJD@home! Dit is het landelijke thuisblijversprogramma, 

gegoten in een weekend, waarbij je samen met andere jongeren  

de WJD real-time kunt volgen.

Praktische informatie
WJD@home vindt plaats tijdens 
het slotweekend van de WJD, van 
donder dagavond 25 t/m zondagavond
28 juli 2013.
WJD@home vindt plaats op het 
Stanislascollege, Westplantsoen 71 
in Delft. Deze locatie is goed bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Deelnemen 
aan WJD@home kost inclusief over
nachtin gen en maaltijden €125,

Voor wie
WJD@home is voor alle jongeren van 
16 t/m 30 jaar die graag de WJD sfeer 
in Nederland willen beleven.

Aanmelden
Meld je uiterlijk 1 juli aan voor WJD
@home via www.jongkatholiek.nl/wjd 
Als je vragen hebt, kun je die mailen 
naar Fredi: Fredi@jongkatholiek.nl 

Over Jong Katholiek
Jong Katholiek is de jongerenafdeling 
van de Nederlandse kerkprovincie 
en organiseert activiteiten zoals de 
Katholieke Jongerendag en de Wereld
jongerendagen. Jong Katholiek brengt 
jongeren samen en helpt hen Christus 
en zijn Kerk te leren kennen.

Meld je aan voor 
een lang weekend Delft

Vrijwilligers
Wil je graag je handen uit de mouwen 
steken tijdens het weekend? Ben je goed 
in het begeleiden van een deelgroepje? 
Meld je dan aan als vrijwilliger (18+).
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