
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symposium & boekpresentatie  
FKT Utrecht: 11 november 2010  

 

 Verdiepingsweekend Dominicanenklooster  
Huissen: 28 en 29 januari 2011 



best practices  –  actueel onderzoek  –  tips & valkuilen! 
 

Handboek jongeren en religie 
Katholieke, protestantse en islamitische jongeren in Nederland 
 
Zappers, relishoppers, legobouwers. Jongeren in Nederland; je ziet ze nauwelijks 
nog in de kerk of de moskee. Toch zijn ze wel degelijk bezig met zingeving en 
religieuze activiteiten. Ze bewegen zich in diffuse sociale netwerken en zijn moeilijk 
te traceren, laat staan langdurig te binden. Hoe stellen deze jongeren hun eigen 
bouwpakket van zingeving samen en waaruit kiezen ze? Uit de tradities van de grote 
wereldreligies? En waaruit nog meer? Welk effect heeft de religieuze erfenis van 
ouders op jongeren? Welke bronnen boren moslimjongeren aan voor hun religieuze 
zingeving? Wat voor adviezen kunnen jongerenwerkers geven aan religieuze 
instituten?  
     Het Handboek jongeren en religie toont de stand van zaken en laat zien welke rol 
voor godsdienstige instituten als de kerk en de moskee kan zijn weggelegd. Met 
behulp van een nuttige typologie van de verschillende groepen jongeren wordt het 
veld van religieus jongerenwerk inzichtelijk. Actueel onderzoek door verschillende 
specialisten in het veld van jongerenpastoraat, jeugdwerk en islamitisch 
jongerenwerk, wordt afgewisseld met best practices: voorbeelden van succesvolle 
projecten met jongeren, waaronder swingende jeugdkerken uit neo-evangelicale 
hoek, eucharistievieringen voor tieners, een bezoekgroep voor jonge gedetineerde 
moslims en een Ramadan festival. Bij de best practices worden telkens ook tips, 
contactgegevens én valkuilen vermeld. 
     Met bijdragen van Nora Asrami, Angela Berben-Schuring, Clazien Broekhoff-
Bosman, Monique van Dijk-Groeneboer, Toke Elshof, Joris Kregting, Martijn de 
Koning, Jacques Maas, Johan Roeland en Hijme Stoffels. 
 
NB:  als u zich aanmeldt voor het symposium en de boekpresentatie op 11 nov. 2010, 

dan is de toegangsprijs van € 35,- inclusief het boek!  
 Het boek ligt op de dag zelf voor u klaar op de boekentafel in de zaal.  
 Aanmelding voor de studiedag (incl. boek) gaat via de website van de 

Universiteit van Tilburg: www.uvt.nl/faculteiten/fkt/agenda/2010/november/   
 
Wilt u alleen het boek bestellen, dan kan dat via www.uitgeverijparthenon.nl of stuur 
de bestelbon naar Uitgeverij Parthenon, Eikenstraat 39, 1326 AG Almere  
 
 

 –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
 

BESTELFORMULIER                                                     
 
Stuur mij ....... ex. van het Handboek Jongeren en religie,  
M. van Dijk-Groeneboer (red.), ISBN: 9789079578184, 232 pag., € 25,-   
 
 

Naam   _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adres    _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Plaats   _____________________________________________________________E-mail  ___________________________________________________________ 

 
 
 
 

Uitgeverij Parthenon, Eikenstraat 39, 1326 AG Almere  –  www.uitgeverijparthenon.nl  –  fax: 036 537 7249 



Ter gelegenheid van het verschijnen van het gelijknamige boek organiseert de  
Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, in samenwerking  
met het Dominicanenklooster Huissen het symposium: 
 

      Jongeren en religie?!   
 
Datum: 11 november 2010 
Locatie: Faculteit Katholieke Theologie (Utrecht).  

   Boothzaal (De Uithof), Heidelberglaan 3, 3584 CS Utrecht 
 
Programma: 
10.00  inloop met koffie, registratie. 
10.30  opening door dagvoorzitter Monique van Dijk-Groeneboer, universitair 

docent godsdienstsociologie aan de Faculteit Katholieke Theologie (Utrecht) 
van de Universiteit van Tilburg. 

10.35  lezing Abdelilah Ljamai, universiteit docent Islam en Humanisme aan de 
Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. 

11.05  lezing Martin Tensen, theoloog, auteur en docent/trainer op De Wittenberg, 
ex-programmaleider EO-Ronduit. 

11.45  eerste ronde workshops met presentaties van enkele best practices rond 
religieus jongerenwerk. U kunt per ronde uw voorkeur aangeven. 

 Aan de workshops werken onder anderen mee: Wouter van der Zeijden,  
 coördinator Jongerenproject in de Kerk van de Nazarener in Vlaardingen, 

Marcel Elsenaar, catecheet van bisdom Haarlem-Amsterdam in Amsterdam, 
Fatima Lamkharrat, stadsopbouwwerker bij SONOR in Rotterdam, Angela 
Berben-Schuring, jeugdwerker in de doopsgezinde remonstrantse en vrijzinnig 
protestantse Johanneskerk te Amersfoort en pastoraal werker in de Oud-
Katholieke Kerk, Leyla Çakir, voorzitter van moslimvrouwenorganisatie  

 Al Nisa, Aalt Bakker, directeur van Dominicanenklooster Huissen, Bastiaan 
Verberne, religiewetenschapper en intercultureel consultant bij Mexit, Corjan 
Matsinger, teammanager kerk bij Youth for Christ Nederland, docent/trainer 
bij De Wittenberg en auteur.  

12.45  lunch 
13.30  tweede ronde workshops met presentaties van enkele best practices rond 

religieus jongerenwerk.   
14.35  Presentatie van het Handboek Jongeren en religie  
 Inleiding op het boek door Monique van Dijk-Groeneboer, redacteur van het 

boek en docent godsdienstsociologie aan de Faculteit Katholieke Theologie 
van de Universiteit van Tilburg.  

15.10  Aanbieding van het boek aan vertegenwoordigers van katholieke, 
protestantse en islamitische religieuze organisaties.  

15.30  Afsluiting met borrel. 
 
Kosten: € 35,- inclusief boek en lunch. Studenten van de FKT en FHTL betalen € 10,- 

en kunnen het boek tijdens het symposium afzonderlijk kopen. 
 
Aanmelding, opgave, machtiging en keuze voor workshops via: 
www.uvt.nl/faculteiten/fkt/agenda/2010/november/    
 
Nadere informatie: m.c.h.vandijk@uvt.nl 
tel: 030 253 4930 



Verdiepingsweekend in het klooster 
 

Werken aan religieuze jongerenprojecten 
  

28 en 29 januari 2011 
Dominicanenklooster Huissen 

  
  

Vanwege het verschijnen van het Handboek jongeren en religie organiseert het 
Dominicanenklooster Huissen voor christelijke en islamitische jongerenwerkers een 
praktisch weekend rondom religieuze jongerenprojecten: samen leren van de 
onderzoeksresultaten en van ervaringen, en deze vertalen naar de praktijk. Samen 
werken aan onze eigen religieuze jongerenprojecten. Het weekend wordt gehouden 
in het Dominicanenklooster Huissen, waar jongerenwerk een belangrijk onderdeel 
is. De kloostersfeer en het kloosterritme bieden een inspirerende omgeving.   
Het weekend wordt geleid door Monique van Dijk-Groeneboer, redacteur van het 
Handboek jongeren en religie en Aalt Bakker, directeur van het Dominicanenklooster 
Huissen. 
  
Programma 
vrijdag 28 januari 2011 
15.30 ontvangst 
16.00  lezing en gesprek door dr. Monique van Dijk-Groeneboer, universitair 

docent godsdienstsociologie aan de Faculteit voor Katholieke Theologie  
 van de Universiteit van Tilburg. 
17.30   maaltijd 
18.30   vespers 
19.30   prikkelende en speelse uitwisseling van ervaringen met diverse jongeren-

werkers. 
22.00   informeel samenzijn 
  
zaterdag 29 januari 2011 
08.00   lauden 
08.30   ontbijt 
09.30   workshops (eerste ronde): aan de slag met je eigen project,  
 onder leiding van jongerenwerkers van christelijke en islamitische 

instellingen en organisaties. 
10.40   pauze 
11.00   workshops (tweede ronde) 
12.00   plenaire uitwisseling  
13.00   maaltijd 
14.00  vertrek 
  
Kosten 
€ 85,- inclusief maaltijden en overnachting.  
Studenten van de FKT krijgen € 15,- korting. 
  
Aanmelding 
U kunt zich aanmelden via de website 
http://www.dominicanenkloosterhuissen.nl 
Voor nadere informatie, bel: 026 326 4422 


