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Deze maand nieuwe webinars voor jongeren

Jong Katholiek is het jongerenplatform van de gezamenlijke Nederlandse bisdommen. in deze coronatijd
worden hierop regelmatig online webinars voor jongeren over geloof aangeboden. Deze week zijn er weer
twee nieuwe reeksen webinars van start gegaan. Een reeks van zeven bijeenkomsten over je relatie met
Christus en een reeks van vier bijeenkomsten over de missie van de kerk.

Je relatie met Jezus
Jong en katholiek zijn, is niet vanzelfsprekend in een land als Nederland. Om authentiek het geloof te beleven,
is het voor jongeren belangrijk om hun geloof goed te leren kennen en eigen te maken. Een belangrijke dimensie
van het katholieke geloof is dat het niet draait om een idee, een boek of een organisatie, maar om de persoon
van Jezus Christus, die een relatie met iedereen afzonderlijk wil aangaan. Maar hoe kan dat als je Hem niet kunt
zien, als je Hem niet kunt aanraken, als je Hem niet kunt horen? Daarover gaan de zeven bijeenkomsten ‘Je
relatie met Jezus vormgeven’. De cursus bestaat uit zeven online bijeenkomsten, die gratis te volgen zijn. De
reeks is maandag 10 mei begonnen. Er volgens nog zes bijeenkomsten.

Missie God roept
De tweede reeks bestaat uit vier webinars en gaat over de missie van de Kerk. Al vanaf haar ontstaan is de Kerk
missionair geweest. Wat betekent dat en hoe kun je zelf missionair zijn. Tijdens vier bijeenkomsten gaan vier
verschillende sprekers vanuit een andere invalshoek hierop in. Deze reeks i op 11 mei begonnen, er volgen nog
vier bijeenkomsten over onder meer de Vastenactie, Fidesco en World Servants. Jongkatholiek is op dit moment
in gesprek met World Servants om samen een werkvakantie te organiseren voor Katholieke Jongeren. Wie daar

wel oren naar heeft, moet zich zeker aanmelden. Ook deze bijeenkomsten zijn gratis te volgen.

Meer informatie en aanmelden
- Je relatie met Jezus vormgeven
- Missie: God roept

