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Geachte dames en heren, 
Eerwaarde heren, 
 
Deze zomer vinden in Lissabon in Portugal de Wereldjongerendagen plaats. Dit evenement 
wordt eens in de twee á drie jaar gehouden en is telkens een enorme happening. Jongeren die 
deelnemen, zijn steevast enthousiast over deze ervaring. Opeens blijken ze niet de enige gelovige 
jongeren te zijn, maar samen met honderdduizenden, soms wel meer dan een miljoen andere 
leeftijdgenoten. Deelnemen aan de Wereldjongerendagen is voor veel jongeren een waardevolle 
ervaring voor de rest van hun leven. Nu de Wereldjongerendagen deze keer in Europa én tijdens 
de zomervakantie worden gehouden, is het ook voor jongeren uit ons bisdom niet onmogelijk 
om deel te nemen. Samen met het Huis voor de Pelgrim bieden ons bisdom en de bisdommen 
Rotterdam, Breda en Utrecht een mooie 16-daagse busreis aan om naar Lissabon te reizen. 
Graag breng ik deze mogelijkheden onder uw aandacht met het verzoek jongeren in uw parochie 
te wijzen op de gelegenheid om dit jaar aan de Wereldjongerendagen deel te nemen. Aanmelding 
kan via de website van het Huis voor de Pelgrim: www.huisvoordepelgrim.nl  
 
Natuurlijk is het me bekend dat het voor parochies niet eenvoudig is om met jongeren in contact 
te komen. Maar elke parochie(federatie) kent wel enkele jongeren in de leeftijdscategorie van 16 
t/m 30 jaar. Het zou mooi zijn als zij elkaar weten te vinden en samen kunnen deelnemen aan de 
Wereldjongerendagen. Ik wil u daarom vragen om in uw eigen omgeving eens goed rond te 
kijken welke jongeren geïnteresseerd zouden zijn om aan de WJD in Lissabon deel te nemen. 
Denkt u daarbij aan de acolieten, de bestaande jongerengroep of het jeugdkoor in uw parochie, 
maar ook aan de kinderen of kleinkinderen van trouwe kerkgangers en wellicht is zelfs contact 
hierover met plaatselijke MBO- of HBO-opleidingen of de lokale scoutinggroep denkbaar. Zelfs 
als er vanuit elke parochie maar één jongere zou deelnemen, zou dit voor heel Limburg een heel 
mooie groep zijn. Meer informatie over de reizen naar de WJD vindt u op bovengenoemde 
website of de speciale pagina op de site van het bisdom: www.bisdom-roermond.nl/wjd.  
Ik hoop dat veel Limburgse jongeren de weg naar de WJD weten te vinden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
 
+ Harrie Smeets, 
bisschop van Roermond  

Roermond, 6 februari 2023 

Aan de parochies in het bisdom Roermond 
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