
Dit is een uitnodiging voor jou ! 

Je zit al in de laatste groep van de basisschool. 

Je wordt misschien gevormd, of misschien ook niet. In  ieder geval 

begint voor jou een hele nieuwe fase in je leven als je naar het voort-

gezet onderwijs gaat. Nieuwe klas, nieuwe vrienden.  

Je begint steeds meer eigen keuzes te maken. Je moet meepraten 

over je eigen toekomst. Jouw mening wordt gevraagd. De wereld 

wordt steeds groter. 

Je beleeft samen met je oude klasgenoten, andere leeftijdsgenoten, 

leuke , spannende en sportieve en leerzame dingen. Je hebt plezier 

met elkaar. Want als je dingen samen doet, wordt het leuker voor 

iedereen.  

Er zijn er in de parochie Lumen Christi drie van die groepen: ‘JOIN US’ 

in Denekamp, ‘Strong2gether’ in Beuningen en ‘4 YOUTH’ in Lattrop/ 

Tilligte.  Elke groep heeft zo zijn eigen programma. Voorbeelden vind 

je aan de binnenkant van deze folder. Als je je opgeeft krijg je een 

persoonlijke uitnodiging per activiteit via de e-mail of Whatsapp. op je 

telefoon. Ze vragen alle drie een kleine eigen bijdrage per activiteit.  

Waar de activiteiten plaatsvinden is afhankelijk van het programma. 

JIJ    BENT   WELKOM  ! 

Doe jij mee aan JOIN US ?  joinus.denekamp@gmail.com 

Doe jij mee aan Strong2gether ?  syrenrikkink@hotmail.com 

Doe jij mee aan 4YOUTH ?  moldeolthuis@hotmail.nl 

Voor jongeren 

 www.lumenchristi.nl/jongeren 



Maak het mee!  

Kom erbij en maak ’t mee..! 

Dit is bedoeld als een oproep.  

Zo van….Kom er bij.. en maak het maar eens mee. 

Dan pas weet je wat het is.       

          

Is het leuk, past het bij je, dan kun je ermee doorgaan.                 

Is het niet leuk, past het niet bij je, ben je vrij te gaan.                       

Als je het mist, mag je ook terugkomen.                           

Als je wilt kun je ook één keer mee doen.                         

 

Het is een aanbod. 

Geheel vrijwillig, maar niet alleen vrijblijvend. 

Wij weten wel graag op wie we kunnen rekenen.           

Het is van jou/van jullie/van ons. 

Van jongeren, van ouders en van de geloofs-gemeenschap            

Samen maken we er een goede groep van.                              

Waar je iets aan hebt       

En iets mee kunt 

Er wordt gelachen, gepraat, gedanst,      

gelunchd,  gesnoept,  geluisterd, en zelfs geslapen.          

Je ontmoet mensen         

die je anders misschien niet zou ontmoeten.                           

Het kan gezellig, spannend, leerzaam,  

sportief, muzikaal, ontspannend zijn.      

 

Je mag actief zijn,         

Of alles gewoon mee-maken.   

En wat zo mooi is..   

Je  ontmoet jezelf. 

Je leert over keuzes,  

de één beter dan de ander                    

 

Het gaat over anderen                    

Over DE ANDER,  

Maar vooral over jou 

We zeggen nooit JE MOET,  

nee je ONT-MOET. 

Iets voor jou? 

Je bent welkom… MAAK ‘t MEE!  

        

Ideeën:   kerstbomen-actie, kloosterweekend,  kerstmarkt Beunin-

gen, klimwand, vormelingendag, discoparty, theater kijken, maskers 

maken, casino-avond, schaatsen, (smokkel)tocht, Sirkelslag i.o., fil-

mavond, gourmetten met gast aan tafel, excursie naar bv. Wester-

bork of Amsterdam, taartje en een praatje, daklozenopvang be-

zoeken, schilderen, graffiti,  chillen, overnachten in de kerk. Enz. 

Enz. Enz.  


