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Vier reismogelijkheden naar WJD

Vanuit Nederland worden er vier reizen aangeboden naar de Wereldjongerendagen in Panama. Deze
vinden plaats van 22 tot en met 27 januari 2019. De reizen variëren in duur en programma en daardoor
ook in prijs.
De kortste duurt 15 dagen, van 14 tot 28 januari. Deze gaat alleen naar de voorbereidende dagen in een bisdom
in Panama en naar het hoofdprogramma. Er is een uitgebreide reis van 12 januari tot 2 februari, waarbij vooraf
en na afloop ook een programma is voorzien om Panama wat beter te leren kennen. De derde reismogelijkheid
(15 januari - 4 februari) maakt een excursie van enkele dagen naar het bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw
van Guadalupe in Mexico. De laatste reismogelijkheid biedt na afloop van de WJD een week met volledig vrije
invulling aan.
Omdat de Wereldjongerendagen deze keer weer tamelijk ver van Europa plaatsvinden, zijn de kosten voor
deelname ook hoger. De vier reizen variëren in prijzen van €1699 tot € 2499. Deze laatste prijs is inclusief de
reis naar Mexico. Het bisdom Roermond biedt jongeren die hiervoor opteren een korting van €200 aan. De
prijzen zijn inclusief vervoer, maaltijden en verblijf, met uitzondering van de dagen die naar eigen inzicht
worden ingevuld.

De katholieke Wereldjongeren zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Ze worden sinds 1984 elke twee
of drie jaar in een ander werelddeel gehouden. De laatste edities waren in Polen, Brazilië, Spanje en Australië.
Hoogtepunt van de WJD is altijd de ontmoeting met de paus. Paus Franciscus heeft alle jongeren tussen 18 en
30 jaar uit de hele wereld uitgenodigd om in januari 2019 samen hem in Panama het geloof te vieren.
Gezien de tijd van het jaar en de kosten richt het Nederlandse programma van de WJD zich vooral op zogeheten
‘young professionals’, jongeren die hun studie afgerond hebben en aan het begin van hun maatschappelijk
carrière staan. Daarbij sluit ook het thema aan dat de Nederlandse bisdommen aan de reizen hebben geven:
‘Discover your identity’ (ontdek je identiteit). Het is een eigentijdse vertaling van het door de paus aangewezen
centrale thema: ‘Zie de dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar uw woord’. De paus verwijst jongeren
hiermee naar Maria als rolmodel.
Website WJD
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