
Jongerenweekend  
            15-16 oktober 2016

Voor meer info over MAGIS:  
zie websites www.magis2016.org 
                 www.jezuieten.org

‘God laat je dromen:  
Hij wil je tonen dat je  
de wereld kan veranderen’  
(Paus Franciscus)



Inschrijven & kost 
° Inschrijven uiterlijk op vrijdag 7 oktober 
                  bij Walter Ceyssens sj 
                 (walter.ceyssens@jesuits.net) 
                
                  of
                  Ward Biemans sj  
                 (ward.biemans@jezuieten.org)
 
° Kostprijs: 70 euro, gelieve het bedrag over  
  te schrijven op BE76 7360 2113 9495 
 (BIC: KREDBEBB) met vermelding van  
  jongerenweekend + je naam’.

MAGIS, dat is het voorprogramma van de  
Wereldjongerendagen, georganiseerd door  
de jezuïeten.

We zorgen voor een gezonde mix  
van actie en bezinning met:

° een brokje vrijwilligerswerk
° uitwisseling van ervaringen in de MAGIS-cirkel
° reflectie en diepgang
° sterke gesprekken
° een flinke dosis humor

Wat? 
Waar & wanneer?

MAGIS staat voor ‘meer’:  
                         meer doen,  
                         meer diepgang,  
                         meer ontmoeting. 

MAGIS-cirkel in Czestochowa, Polen, 2016

° Start: 15 oktober om 10 uur  
  Einde: 16 oktober 15 uur 
 
° in de Oude Abdij,     Bereikbaarheid: 
  Drongenplein 26,      zie www.oudeabdij.be/contact 
  9031 Drongen

To give and not to count the cost

Voor wie?
° Voor jongeren van 17 tot 30 jaar  
  uit Vlaanderen, Nederland en  
  ook anderstaligen zijn welkom

° Voor al wie hier meer van wil weten en het avontuur  
  wil aangaan. Als je zoekt naar tips om meer smaak  
  te vinden in het leven.

° Voor de deelnemers aan één van de voorgaande  
  MAGIS-programma’s – een mooie kans om elkaar  
  terug te zien.

° Ook wie nog niet mee ging, is meer dan welkom.  
  We willen de ‘MAGIS-experience’ delen!

   Neem dus iemand mee, van wie je denkt  
   dat hij/zij verlangt naar ‘meer’.

‘Mooie, hoopvolle gesprekken, ont-
moetingen en ervaringen vullen 
mijn levensrugzakje verder en 
maken mij als mens weer wat rijker. 
Ik wil de herinneringen bewaren in 
mijn hart, zoals een bron waar ik in 
het dagelijkse leven uit kan putten.’
-Sara Loobuyck over Magis en WJD-


