“Als je het idee hebt dat je echt een groot
glas geloof wilt drinken, dan zou ik al je
bekers meenemen naar Follow Me!”
Willem (19 jaar)

Tijdens Follow Me! leer je wat het
betekent een leerling van Jezus te
zijn. Het volgen van Jezus verandert
je leven! Zo’n blijvende verandering
heeft tijd nodig. Ook de eerste
leerlingen trokken gedurende
langere tijd met Jezus mee. In acht
weekenden bouw je aan je relatie
met Jezus en aan vriendschappen
met elkaar. Van deze investering
krijg je geen spijt!

Follow Me! is bedoeld voor jonge mensen van 16-25 jaar
(Ben je ouder? Overleg met ons over de mogelijkheden!)
Het programma richt zich in vorm en inhoud op
katholieke jongeren, maar is open voor deelnemers
van andere achtergronden.
Commitment en kosten
Aanmelden kan alleen voor de hele cursus, bestaande
uit acht weekenden. Deze zullen plaatsvinden in
Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt.
Deelnamebedrag: €700,-.
Meer informatie of aanmelden?
Als je belangstelling hebt om mee te doen, mail je
naar info@followme-nederland.nl. Je krijgt dan
aanvullende informatie en een aanmeldformulier
toegestuurd. Pas na inzending van het ingevulde
formulier is je aanmelding officieel. Aanmelden kan
tot 1 februari 2019. Bedenk wel: vol = vol!
Follow Me! is in het aartsbisdom Wenen (Oostenrijk)
ontwikkeld, en wordt in Nederland gedragen door de
Katholieke Charismatische Vernieuwing, Life Teen
Nederland, KISI - God’s singing kids en het Centrum
voor Parochiespiritualiteit. Dit is de derde keer dat
Follow Me! in Nederland zal plaatsvinden.

Reacties op Follow Me!

Drop your nets
Een nieuw netwerk!

“Follow Me heeft mijn leven verrijkt doordat
ik God beter heb mogen leren kennen, en de
rijkdom van het geloof heb mogen ervaren.”
Mirjam (18 jaar)

Step out!
Lopen op water!

“Follow Me! is een geweldig traject als je flink
wilt investeren in je relatie met God. Het laat
je goed nadenken over hoe jij met God leeft,
wilt leven en wat je kunt geven aan deze
wereld waarin God zo nodig is.”
Peter (22 jaar)

“U bouwt aan de geloofsverdieping van de
nieuwe generatie van de Kerk. Het is de grote
investering, die het van u vraagt, méér dan
waard.”
F. de Rycke, pr

Invest!

Met eeuwigheidswaarde!

Follow Me!
Go!

Op pad met passie!

2019-2020

Andreas

22 - 24 februari 2019

6 - 8 september 2019

Zacheüs

Johannes

12 - 14 april 2019

Maria Magdalena

24 - 26 mei 2019

Follow Me!

In de voetsporen van Jezus’ leerlingen

Jakobus

Maria, de moeder van Jezus
5 - 7 juli 2019

25 - 27 oktober 2019

Filippus

13 - 15 december 2019

Petrus

17 - 19 januari 2020

Follow Me! is een vormingstraject. Centraal
staat wat het betekent om een leerling van
Jezus Christus te zijn: discipelschap. Hoe krijgt
dat concreet vorm in jouw leven? Om antwoord
te krijgen op deze en andere vragen, gaan we
met elkaar op weg.
Follow Me! heeft als doel jou te helpen groeien
in jouw geloof, en je te leren zelfverzekerder
van je geloof te getuigen. Hierbij gaat het er
niet alleen om meer te weten, maar vooral om
dat wat je weet ook in praktijk te brengen. De
leerlingen van Jezus trokken niet voor niets drie
jaar lang met Hem op!
Jezus riep zijn leerlingen: “Kom, volg
Mij!” Zij lieten alles achter om Hem te
volgen. Hij roept ook vandaag nog…
Wat is daarop jouw antwoord?
Ieder weekend staat één van Jezus’ leerlingen
centraal. Door middel van catechese, vieringen,
praktische oefeningen en interactie in kleine
groepen, ontdekken we wat we van deze
leerling kunnen leren. Daarnaast is er in de

weekenden tijd voor actie, ontspanning,
creativiteit en ontmoeting.
Stap voor stap ontdek je meer over wie God is,
wie jij bent, en hoe je met Hem kunt leven en
van Hem kunt getuigen. Je leert verschillende
manieren om te bidden, en hoe je gebed
kunt inbouwen in je drukke leven. Je zoekt
antwoorden op je vragen en bouwt aan je eigen
fundament.
Meer informatie over de achtergrond, inhoud
en opbouw van Follow Me! vind je op
www.followme-nederland.nl.

