
CHECK ONS AANBOD &

Choose your path

Kom, zie en  
beleef het hier

#



WEEKENDS

NOV 1-3

NOV 22-23

JAN FEB31-  02

JEP! 
WEEKEND

WESTMALLE 
WEEKEND

ORVAL 
WEEKEND

18-30 jarigen
Na de blok even de rust vinden en herbronnen in de abdij van Orval met 
leeftijdsgenoten en de broeders van de gemeenschap. Tijd voor stilte, 
gebed en uitwisseling over de Bijbel.

18-30 jarigen
Van vrijdagavond tot zaterdagavond even ertussenuit om te herbronnen in de 
abdij van Westmalle met een verfrissend programma met ruimte voor stilte, 
gebed, liturgie en uitwisseling over de Bijbel.

12-25 jarigen
JEP! kamp in het kort maar eens zo intens. Fijn weerzien van iedereen in 
een weekendformule met tijd voor spel en avontuur, geloof en uitwisse-
ling. 



JULI 6-11

JULI 13-18
Het zomerkamp van IJD Antwerpen waar jongeren van 16-23 jaar elkaar 
ontmoeten. Tijdens deze week laten we het vuur van  ons samenzijn door 
middel van spel, avontuur en geloofsverdieping in ons schitteren. 

 
KAMPEN 

 
REIZEN 

Hebben jullie ook zo’n zin in de zomer? Ontdek het  volledige vakantieaan-
bod van IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen en beleef een zinvolle zomer-
vakantie.

* Meer info via www.zomert.ijd.be 

   * Meer info via www.zomerkampantwerpen.ijd.be 

     ZOMERTIJD

ZOMERZIN 

ZOMERVUUR 

Het zomerkamp van IJD Antwerpen waar jongeren van 12-16 jaar elkaar 
ontmoeten. Tijdens een heerlijke week intens genieten, lachen en relaxen 
staan we stil  bij onszelf, de ander en verkennen we spelenderwijs wat 
geloof in ons leven kan betekenen.



b

OP CURSUS 

OKT 27-       1

APR 13-18

CURSUS 
ANIMATOR

CURSUS 

HOOFDANMATOR

     * Meer info via www.kerknet.be/ijd-cursus

Je leert een begeleidersploeg begeleiden, organiseren en structureren.

Je leert de basisvaardigheden aan voor het begeleiden van een groep. 

NOV

APR 13-18

IJD organiseert dit jaar twee trajecten: animator en hoofdanimator. Deze trajecten zijn 
gericht op de praktijk van het jeugdwerk. Als je alle onderdelen van het traject hebt 
doorlopen en een positieve eindbeoordeling hebt, ontvang je een attest erkend door de 
Vlaamse overheid.  



VORMING 

NOVEMBER 2019  

@ ANTWERPEN

FEBRUARI 2020  

@ HOOGSTRATEN

APRIL 2020  

@ TURNHOUT

Geloofsgesprekken, bezinning & gebed in jouw groep
Levend houden van engagement in je werking & ledenwerving

Levend houden van engagement in je werking & ledenwerving
Expressie & animatie 

Geloofsgesprekken
Ledenwerving & begeleiderstijlen 

* Meer info via www.vormingantwerpen.ijd.be



* Meer info via www.taize.ijd.be

TURNHOUT

SCHOTEN

15 LIER

TAIZÉ

OKT 24

NOV 15
22

FEB 28
MAA 7

APR 21
MEI 7

JUN 20

DEC 7

ANTWERPEN

LIER
HOOGSTRATEN - RIJKEVORSEL

TURNHOUT

ANTWERPEN

TURNHOUT

MOL

TURNHOUT

Stilte, gebed, zang, verbondenheid. Dat zijn de sleutelwoorden voor Taizé. Samen met 
andere jongeren halen we inspiratie uit de Bijbel, uit de stilte, uit de muziek. Welkom!

21

25 MOL

19 ANTWERPEN



JUN 11

feesteditie

2E  DO VAN DE MAAND
JONGERENAVOND

Inzingen, eucharistie, eten en nababbelen met een glaasje. De kracht zit ‘m 
in de eenvoud en de vreugde. Wij zijn er allemaal, jij komt toch ook? 

Ignatiuskapel 

Prinsstraat 13 

2000 Antwerpen 
OKT 17
NOV 14
DEC 12
JAN 9
FEB 13
MAA 12
APR  9
MEI 14

18.30  |  inzingen

18.45  |  eucharistie

19.30  |  samen eten

21.00  |  nababbelen met een glaasje

22.00 |  closing doors

www.jongerenavond.ijd.be

SEP 12 starteditie

liefdeseditie

feesteditie

advent

vasten

Witte Donderdag



STEL JE EIGEN PARCOURS
DEEL JE

SEPT
O

K
T

N
O

V

DEC

JAN

FE
B

M
A

A

Stel je eigen parcours samen door de stickers hieronder op het traject te 

plaatsen. Vergeet jouw avontuur niet met ons te delen via Facebook of 

Instagram ! #chooseyourpath #IJDAntwerpen



S SAMEN
E PARCOURS

APR

M
E

I

JU
N

JU
L

AUG



LIER
DEC 14

BALEN
MAA 30

* Meer info via www.inspirelli.ijd.be

kerstmarkt

DEC 14

JUN 10
HOOGSTRATEN

TURNHOUT OKT 26

De Kathedraal

21

DEC 21

MEI 30

jaarmarkt

NIGHTFEVER
LIGHT a  
CANDLE

MAA

jaarmarkt

kerstmarkt



Kom luisteren naar een inspirerende 
getuigenis van John Malith Mabor  
uit Zuid-Soedan. 
@ Campus Nationaal, Thomas More OKT 10

MAA 10 Avondopening met  rondleiding en 
praatcafés voor studenten.  
@ O.L.V. Kathedraal, Antwerpen 

Nigeriaanse pastor & imam die de 
wereld rondtrekken om hun vredes-
boodschap te verkondigen.  
@ Campus Nationaal, Thomas More 

Interreligieuze wandeling langs  
een basiliek en moskee.  
@ Basiliek H.Hart, Berchem  

NOV 6
Pastor & Imam

NOV 21
Tempeltocht

Nocturne

STUDENTENPASTORAAL

SEP 26
Vredesweekavond

Conferentie tegen 
de doodstraf

Een pakkende getuigenis tegen de 
doodstraf. 
@ Universiteit Antwerpen 



BIBLE TALK

Time for Bible talk!

Van de advent tot Pinksteren gaat IJD 
Antwerpen aan de slag met ‘De han-
delingen van de apostelen’. Let’s have 
some Bible talk!

Waar? 

Er zullen gespreksgroepjes gevormd 
worden in Antwepen en Geel.  Daar-
bij laten we ons inspireren door de 
zienswijze van onze gesprekspart-
ners. Ben je er graag bij? Schrijf je dan 
vliegensvlug in via ijdantwerpen@ijd.
be. Dan zoeken we samen naar ge-
paste data! 

* Meer info via www.bibletalk.ijd.be



ENGAGEMENT

Samen naar een betere wereld!

Doe jij af en toe eens een goede daad 
voor je medemens? Of zorg je graag 
voor de schepping in het algemeen? Dan 
ben jij bij IJD aan het juiste adres!

Wanneer? 

In de advent en veertigdagentijd. 

Waar? 

De engagementsacties worden geor-
ganiseerd in de verschillende Inspirelli 
netwerken.

* Meer info via www.engagement.ijd.be



#TIJDVOORSCHEPPING

De achtste dag

Word jij ook helemaal enthousiast van 
het nieuwe IJD-jaarthema ‘De achtste 
dag’? Dan heeft IJD Antwerpen goed 
nieuws voor jou! 

Challenges

IJD Antwerpen daagt jou uit om je 
steentje bij te dragen aan de zorg voor 
de natuur! Elke twee maanden heb-
ben wij een challenge in petto voor jou 
waarbij we samen een engagement 
opnemen voor een betere en milieu-
bewustere wereld!

* Meer info via www.tijdvoorschepping.ijd.be



 BLIJF OP DE HOOGTE!

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de nati-
onale IJD activiteiten of van de activitei-
ten in ons bisdom? Schrijf je dan in op 
onze nieuwsbrieven:
www.nieuwsbrief.ijd.be

  Vind ons op



IJD Jongerenpastoraal Antwerpen 

antwerpen.ijd.bev.u. Isaac Van der Jeught


