Jezus roept ook vandaag nog:

Wat is daarop jouw antwoord?
“Follow Me! heeft mij nieuwe vriendschappen
met anderen, maar bovenal een nieuwe
vriendschap met God gegeven. Wat ik uit de
weekenden haalde, heeft mijn kijk op het
geloof en mijn relatie met God in positieve zin
veranderd! Mijn ervaringen bij Follow Me! helpen
me elke dag weer om de situaties in mijn leven
meer vanuit het geloof te benaderen.”
Daniël (22 jaar)

In de voetsporen van Jezus‘ leerlingen

Wil jij leven als leerling van Jezus
Christus in de wereld van vandaag?
Wil je je geloof verdiepen en uitleven? Wil je een avontuur aangaan met andere
gelovige jongeren? Dan is Follow Me! echt wat voor jou! Doe mee en treed in de
voetsporen van Jezus’ leerlingen. Gaandeweg ontdek je steeds meer wie God is, wie
jij bent, hoe je met Hem kunt leven en van Hem kunt getuigen. Je maakt vrienden,
zoekt antwoorden, zet stappen, bouwt aan je eigen fundament en investeert in je
relatie met Jezus Christus en zijn Kerk. Van deze investering krijg je geen spijt!
Wie?

Follow Me! richt zich op (katholieke) jongeren van 16 tot 25 jaar;
oudere deelnemers kunnen in overleg worden toegelaten.

Wat?

Een traject van acht weekenden met vorming, verdieping, gebed,
sacramenten, ontspanning, gemeenschap en véél gezelligheid.

Waar? Conferentiecentrum Emmaus in Helvoirt; het Willibrordushuis in Den Haag.
Wanneer?

10-12 september 2021
15-17 oktober 2021
19-21 november 2021
7-9 januari 2022

18-20 februari 2022
1-3 april 2022
13-15 mei 2022
17-19 juni 2022

Wat kost het? Deelname kost 775 euro. Mochten de financiën een obstakel
vormen, neem dan gerust contact met ons op.

Hoe?

Follow Me! wordt georganiseerd met inachtneming van de dan geldende
corona-maatregelen. Dit kan betekenen dat delen van het programma
online aangeboden worden.

Meer weten of meedoen?
Mail naar info@followme-nederland.nl
of kijk op www.followme-nederland.nl.
Je vindt ons ook op Facebook en Instagram!
Follow Me! is in het aartsbisdom Wenen ontwikkeld. Het wordt in Nederland gedragen door de Katholieke
Charismatische Vernieuwing, Life Teen Nederland, KISI - God’s singing kids en het Centrum voor Parochiespiritualiteit,
met ondersteuning van de Broeders van St. Jan. Dit is de vierde keer dat Follow Me! in Nederland zal plaatsvinden.

