STILLE OMGANG JONGERENPROGRAMMA 2014: !…

OPEN UP!
Wordt het zo’n luie avond op de bank of een wonderlijke stille tocht in hartje
Amsterdam? Test jezelf. Ga mee op zaterdag 22 maart, een feest van stilte in
het holst van de nacht.
Ben je tussen de 14 en 30 jaar, dan loop je het gevaar dat het die zaterdagavond lekker laat
wordt. Tussen duizenden mensen, loop je mee in de bekendste stille tocht van Nederland, de
Stille Omgang. De gezelligste jongerenbus, van bisdom Den Bosch, komt bij jou in de buurt.
Vacature: gepeperde jongeren…
Geloven maakt anders. Banjer dwars door het uitgaansleven heen, vol van “het mirakel van
Amsterdam”. Het begon allemaal in het jaar 1345 in een huis aan de Kalverstraat. Daar zag een
doodzieke man zijn uitgebraakte hostie zweven in de open haard. Stap in een tijdloos verhaal.
Thema jongerenprogramma: open up!
De reis staat dit jaar in het teken van het thema “open up!”. Hoor ik wat in de stilte? Ontdek
een spannende stilte en beleef God midden in de wereld net als Paus Franciscus in eenvoud,
stilte en nabijheid.
Ja, ik wil me aanmelden voor de jongerenbus naar de stille omgang…. Hoe nu verder?
Vanuit bisdom Den Bosch loopt de aanmelding via stilleomgangjongeren@gmail.com. Stuur een
mailtje en ontvang direct een ontvangstbevestiging. Mocht dat niet het geval zijn, bel dan.
Vermeld je naam, je geboortedatum, je (mobiele) telefoonnummer en e.v. bijzonderheden
(dieet, medicijnen). Natuurlijk vermeld je ook de gewenste opstapplaats en uitstapplaats. De
kosten (15 euro) voldoe je ter plekke in de bus. In de laatste week krijg je bericht met de
laatste weetjes, waaronder ook de definitieve bustijden!
De route van de jongerenbus
Heenweg
16.00 Veldhoven busstation
16.15 Eindhoven Sint Joriskerk
16.20 Eindhoven Station
16.50 Uden Petruskerk
17.25 Cuijk bij station
17.40 Nijmegen Dukenburg Station
18.20 Den Bosch Centraal Treinstation
18.35 Nieuwcuijk Abdij Marienkroon
18.45 Drunen Carpoolparkeerplaats
19.50 Amsterdam Nicolaasbasiliek

(Provincialeweg 27)
(Sint Jorislaan 51)
(Stationsplein bij PTT gebouw)
(Kerkstraat 26)
(P+R Bontsestraat)
(Busstation)
(Achterkant bij roltrap)
(Abdijlaan 6, poortgebouw)
(D’ Oultremontweg)
(Prins Hendrikkade 73)

Terugweg
0.45 Opstapplaats Amsterdam
2.00 Den Bosch Centraal Treinstation
2.15 Nieuwcuijk Abdij Marienkroon
2.20 Drunen Carpoolparkeerplaats
2.50 Uden Petruskerk
3.20 Cuijk bij station
3.30 Nijmegen Dukenburg Station
4.10 Eindhoven Centraal Treinstation
4.15 Eindhoven Sint Joriskerk
4.30 Veldhoven busstation

(Abdijlaan 6)
(D’Outremontweg)
(Kerkstraat 26)
(P+R Bontsestraat)
(Busstation)
(Stationsplein bij PTT gebouw)
(Sint Jorislaan 51)
(Provincialeweg 27)

Info over het geweldige voorprogramma : http://www.stille-omgang.nl/jongeren/
Info over de reis vanuit bisdom den bosch mail: stilleomgangjongeren@gmail.com
Of bel: 0624967035 (pastor Stefan Schevers) of 0615688307 (Joost van der Peet)

