
 

 
 

R.K. PLATFORM 30+ 
 

ONTMOETINGS- EN 
V ER D IEP INGSA C TIV ITEITEN 

V OOR  J ONGER EN V A N 

28 T/M 45 
J A A R  

 

 
Beste 30-plusser, 
 
Wellicht herken je dit: je hebt het gevoel dat je 
uitgegroeid bent uit de verschillende 
jongerenactiviteiten, maar zoekt wel contact met 
leeftijdsgenoten in de Kerk. Om elkaar te 
ontmoeten, je in het geloof te verdiepen en gewoon 
samen iets te ondernemen, waarbij het geloof ook 
z’n plek mag hebben. Waar vind je dit? 
 
 
Vanuit eenzelfde behoefte zijn er in de afgelopen 
jaren verschillende activiteiten voor 30-plussers 
ontstaan. Om verder iets nog beter 
gemeenschappelijk te organiseren is hiervoor 
onlangs een “R.K. Platform 30+” opgericht. Dit 
platform stelt zich als doel om jaarlijks enkele 
activiteiten voor jonge katholieken in de leeftijd van 
28 t/m 45 jaar te organiseren, waarin plaats is voor 
ontmoeting, bezinning en ontspanning.  
 
 
Ook wil het platform doorgeefluik zijn van informatie 
van derden voor deze leeftijdsgroep.  
 
 
Dit platform werkt vanuit de R.K. identiteit, de 
activiteiten staan echter open voor alle gelovigen, 
die deze identiteit aanvaarden. 
 
 
Per activiteit verschijnt een aparte folder, die je t.z.t. 
wordt toegestuurd, per post maar bij voorkeur per 
e-mail. Wil je ook informatie toegestuurd krijgen, 
geef dit dan even door aan een van de volgende 
contactpersonen. En mocht je interesse verdwijnen, 
laat ons dit even weten en we verwijderen je uit ons 
bestand. 
 
 

 
Opgave voor alle activiteiten is mogelijk bij: 
 

� Pastoor M. Otto, tel. 043-3642259, e-mail: 
m.a.j.otto@hetnet.nl , 

� Miranda Hart-Weijers, tel. 035-5417989, e-
mail: mirandaweijers@zonnet.nl  of 

� Frank Sluis, tel. 030-6062668, e-mail: 
fsluis@zonnet.nl   

� correspondentieadres Platform 30+, p/a 
Diemerschans 32, 3432 CW Nieuwegein. 

 
Geef hierbij je naam, adres, woonplaats, 
geboortedatum, telefoonnummer en (evt.) 
emailadres door. Opgave en correspondentie via 
email heeft onze voorkeur. Heb je email, maar 
ontvang je post van ons, geef s.v.p. je emailadres 
door. 
 
We hopen dat we je interesse hebben gewekt en 
dat we je bij een van de komende activiteiten 
mogen ontmoeten. 
 
Je vindt ook informatie ook op onze website:  
www.platform30plus.ontheweb.nl. Nu geplande 
activiteiten/ informatie vind je op de achterkant. 

 

 

 

 

 

 



Volgende activiteiten zijn gepland: 
 

Bezinningsdagen: De weg naar 
Emmaus … en de weg terug … 
 
Rond Pasen zijn er verschrikkelijke dingen 
gebeurd in Jeruzalem. De apostelen sluiten zich 
op uit angst of verlaten gedesillusioneerd de 
stad.  
Wie opent hen de ogen? Wie openbaarde hen 
de schrift? Wie liet hun hart branden? 
Laten wij ons leiden door Gods wil? Ook al 
betekent dit, dat we de weg terug zullen nemen? 
 
In drie inleidingen en gesprekken staan wij hierbij 
stil. 
Datum: Vrijdag 23-9-2005 t/m zondag 25-9-2005. 
Aanvang rond 19.00 uur. Sluiting rond 16.00 uur. 
 
Plaats: Hilversum, Stad Gods – Zuster 
Augustinnessen van St. Monica. 
Leiding: pastoor Stam. 
Kosten: € 60,-- 
Opgave: liefst vóór 10-9 bij de contactpersonen 
(z.o.z.) 

Bedevaartsdag: Mariaverering: 
“Maria, omweg of snelweg naar 
Christus?” 
 
Sinds 1642 wordt Maria hier vereerd als Onze 
Lieve Vrouw, Troosteres der Bedroefden. 
Jaarlijks komen vele duizenden pelgrims naar 
deze mooie bedevaartsplaats in Duitsland.  
 
Ga met ons mee om te vieren, te praten, te 
bidden en voor een stuk meditatie over Maria,  

 
Onze Lieve Moeder. 
 
Plaats: Kevelaer (D) 
Datum: Zondag 2-10-2005.  
Aanvang om 10.00 in de Basiliek. Sluiting rond 17.30 
uur. Gelegenheid tot een gezamenlijke maaltijd. 
Leiding: pastoor M. Otto. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. Maaltijd voor eigen 
rekening. 
Opgave: liefst vóór 20-9 bij de contactpersonen 
(z.o.z.) 
 

Bezinningsdagen: Diaconie – 
Moeder Theresa. 
 
Een vrouw, die we allen kennen uit de media. 
Werkend in India tussen de allerarmsten. Wie is deze 
vrouw en hoe brengt zij het “Woord” in de praktijk? 
 
Tijdens dit weekend gaan wij concreet aan de slag 
met onze medemensen, die aan de rand van de 
samenleving leven. Handjes uit de mouwen. Maar 
ook gesprekken, meditatie, video en een Indische 
maaltijd. 
 
Datum: Vrijdag 2-12-2005 t/m zondag 4-12-2005. 
Aanvang rond 19.00 uur. Sluiting rond 16.00 uur. 
 
Plaats: Den Haag/ Rotterdam en Amsterdam. 
Leiding: broeder Dominique (broeders van St. Jan – 
Den Haag). 
Diaconie bij de Sister of Charity (Amsterdam/ 
Rotterdam) 
Kosten: € 75,-- 
Opgave: liefst vóór 10-10 bij de contactpersonen 
(z.o.z.) 

 
 

Themadag: “Religieuze kunst” 
 
Een bezoek aan het museum Catharijne Convent in 
Utrecht, met aansluitend een uiteenzetting over 
religieuze kunst. 
 
Plaats: Utrecht 
Datum: Vrijdag 22-1-2006.  
Aanvang om 10.00 in de Utrechtse basiliek. Sluiting 
rond 17.30 uur. Gelegenheid tot een gezamenlijke 
maaltijd. 
Kosten: vrijwillige bijdrage. Museum voor eigen 
rekening. 
Opgave: liefst vóór 10-1 bij de contactpersonen 
(z.o.z.) 

Ook zijn de volgende activiteiten 
gepland: 
 
Bezinningsdagen in Sittard bij de zusters 
Carmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus 
Datum: Vrijdag 3-3-2006 t/m zondag 5-3 2006. 
Leiding: pastoor M. Otto.  
 
Thema avond en stille omgang 
Datum: Zaterdagavond 18-3-2006.  
 
Themadag over bezinnen, contemplatie en gebed. 
In het trappistenklooster Abdij Sion in Diepenveen/ 
Deventer. 
Datum: Zondag 23-4-2006 
Leiding: pastoor R. Oldenampsen. 
 
Ontmoetingsdagen in het Maria-bedevaartsoord 
Kevelaer (D). 
Datum: Vrijdag 25-5-2006 t/m zondag 27-4-2006. 
Leiding: pastoor M. Otto. 
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