
JAARPLANNING ANTWERPENIJD

IJD ANTWERPEN
IJDANTWERPEN@IJD.BE  

03 454 11 44

GROENENBORGERLAAN 149 BLOK O 

2020 ANTWERPEN

specifiek aanbod

Feest!
save the date

om stil te vallen

scholen

vormelingen

gezinnen

23 nov 2021
25 jaar IJD Antwerpen

vurig pinksterevenement
6 jun 2022

9 okt 2021

Bij Light a Candle en Nightfever gaat 
het om stilvallen te midden van de 
drukte. En dit door dat kleine maar 
krachtige ritueel: het branden van een 
kaarsje. Vind alle data en info op: 

IJD bestaat dit jaar 25 jaar en dat 
vieren we! Een dag met spel, 
gezellig samen zijn, gebed en een 
spetterend dansfeest.

Ontdek de volledige planning van inspirelli Antwerpen, 
Turnhout, Mol-Balen, Hoogstraten-Rijkevorsel en Lier. 

Bisdom Antwerpen viert feest in 
Turnhout. Een dag met een 
gevarieerd programma van work- 
shops tot IJD escaperooms, 
optredens enz. Een ideale uitstap 
met je groep of je gezin. 

LIGHT A CANDLE

misdienaars
Ontdek het aanbod voor Antwerpse misdienaars

www.misdienaarsantwerpen.ijd.be 

Ontdek het aanbod voor (godsdienst)leerkrachten

www.inspiratievoorleekrachten.ijd.be 

Ontdek het aanbod 'wat na het vormsel'

www.vormelingen.ijd.be 

Ontdek het aanbod voor gezinnen

www.gezinspastoraal.be 

www.lichtjesevenementen.ijd.be

Stilte, gebed, zang, verbondenheid. Dat zijn de 
sleutelwoorden van Taizé. Samen met anderre jongeren 
halen we inspiratie uit de Bijbel, uit de stilte, uit de 
muziek. Welkom! Meer info: www.taize.ijd.be

Taizegebed

Turnhout
14 okt 2021

Antwerpen

Turnhout

Rijkevorsel

20 okt 2021
Leuven

29 okt 2021
Hoogstraten

20 nov 2021
Lier

23 dec 2021
Hoogstraten

8 jan 2022 28 jan 2022
Rijkevorsel

17 MRT 2022
Antwerpen

2 apr 2022
Turnhout

15 apr 2022
Mechelen

13 mei 2022 14 mei 2022
Lier

19 Mei 2022
Antwerpen

27 mei 2022
Brussel

www.inspirelli.ijd.be 
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JONGERENAVOND

Leuke
extra’s

Weekends

GEBEDSREEKSEN

vorming voor 
groepsbegeleiders

kampen

REIZEN

ZOMERTIJD

23 SPT 2021 27 JAN 202228 OKT 2021

24 FEB 2022 24 MEI 2022 23 JUN 2022

25 NOV 2021

24 MRT 2022

23 DEC 2021

28 APR 2022

Inzingen, eucharistie, eten en nababbelen met een glaasje. De kracht zit 'm in de 
eenvoud van de vreugde. Wij zijn er allemaal, jij komt toch ook? Elke vierde 
donderdag van de maand in 't stad. Meer info:

Ontdek het volledige vakantieaanbod en 
beleef een zinvolle zomervakantie. 

Info en inschrijvingen via:

www.zomerkampantwerpen.ijd.be
www.zomert.ijd.be

www.cursus.ijd.be

De rozenkrans, wat is dat precies? Hoe bid je… euh… 
mysteries? Kom het allemaal te weten op 'Holy Rosary'!

Herfstweekend is Zomerzin en Zomervuur 
in een weekendformule voor jongeren tussen 11 en 23 jaar. 

5-7 nov 2021

INSPIRELLI-WEEKEND 11-12 FEB 2022

4-9 JUL 2022 (12-16jaar)

(16-23 jaar)

ZOMERZIN

11-16 JUL 2022

JULi en augustus 2022

7 okt 2021

16 mei 2022

abdijweekend westmalle 13-14 nov 2021
abdijweekend ORVAL 4-6 feb 2021

www.jongerenavond.ijd.be

Hebben jullie nu ook alweer zin in de zomer? 

ZOMERVUUR

Holy Rosary'

Word jij ook door de Vlaamse overheid erkend 
animator, hoofdanimator of instructeur? Gan 
dan met ons mee op cusus. Info en 
inschrijvingen: 

herfst en paasvakantie
cursus animator

5-10 spt 2021

op drie momenten
tussen oktober en mei

cursus hoofdanimator
cursus instructeur

cursus

Op drie verschillende momenten, op drie 
locaties vinden drie vormingsdagen plaats 
voor alle IJD groepsbegeleiders. 

Hou www.vormingantwerpen.ijd.be in de gaten 
en ontdek het volledige aanbod. 

vorming voor groepen

Ben jij 'Weg van God'? Ben je nieuwsgierig? Wil je 
groeien in vriendschap met God en met Christus? Dan 
is het 'Weg van God'-traject iets voor jou! Samen met 
andere jongeren tussen de 20-30 jaar ga je 100 dagen 
samen op weg in gebed. 

start 25-27 feb 2022
www.wegvangod.ijd.be

www.activiteiten.ijd.be

WEG VAN GOD

22 okt Dag van de jeugdbeweging

9 apr de passie Sint-Niklaas
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