
 

 

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 het 
“R.K. Platform 30+” opgericht. Dit platform stelt 
zich als doel om jaarlijks enkele activiteiten voor 
jonge katholieken in de leeftijd van 27 t/m 45 jaar 
te organiseren, waarin plaats is voor ontmoeting, 
bezinning en ontspanning. Dit jaar stimuleren wij 
het opzetten van regionale 30+ groepen: 
leeftijdsgenoten, die met en voor elkaar een leuke 
dag organiseren. Via de website kun je je activiteit 
promoten. 
 
Ook wil het platform doorgeefluik zijn van 
informatie van derden voor deze leeftijdsgroep. 
Zoals b.v. activiteiten, die worden georganiseerd 
voor gezinnen. 
 
Dit platform werkt vanuit de R.K. identiteit, de 
activiteiten staan echter open voor alle gelovigen, 
die deze identiteit aanvaarden. 
 
Per activiteit kunnen we je via email vrijblijvend 
informeren. Wil je ook informatie toegestuurd 
krijgen via de post, 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. 
Ook kun je via Frank telefonisch je laten 
informeren over alle ons bekende activiteiten voor 
30-plussers. 

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   

� Hélène Meertens, tel.nr. 043-4581260 
 (na 20.30 u.) 

� Frank Sluis, tel. 030-6062668,  
e-mail: platform30plus@gmail.com   

� 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. Dit bespaart ons veel tijd. 
 
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 
van deze flyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Volgende activiteiten zijn gepland in de 
periode november 2010 t/m oktober 2011: 

Christmas Fair op kasteel de 
Haar 
Samen met zo’n 200 exclusieve stands, prachtige 
kerstbomen en sfeerverlichting, vuurkorven, 
warme gluhwein en een echte ijsbaan komen we 
helemaal in de kerstsferen. 
 
Datum: Zaterdag 27-11-2010. 
Plaats: Haarzuilens (Utr.). Toegang €16,-. 
Busvervoer vanaf station Vleuten €2,-. Evt. 
toegang tot het kasteel €5,-. Kijk voor overige 
details op de website. 
 

Kerstdiner 
Zo vlak voor de kerstdagen willen we gezellig 
samenzijn. Om het afgelopen platform30+ jaar uit 
te wuiven en te toosten op het nieuwe seizoen. 
Met een lekker hapje erbij. Iedereen neemt iets 
lekkers mee op dit kerstdiner. 
 
Datum: Zondag 19-12-2010.  
Plaats: Utrecht. Kijk voor overige details op de 
website. 
 

Diaconie - Meewerken met de 
zusters van Moeder Teresa. 
De Missionaries of Charity zijn over de hele 
wereld bezig voor de minder bedeelden. Deze 
dag werken wij mee met de zusters om een 
maaltijd te kunnen uitreiken aan mensen, die aan 
de zelfkant van onze maatschappij leven. 
Aansluitend een gebedsmoment bij de zusters en 
de H. Mis. 

Datum: Zaterdag 15-1-2011.  
Plaatst: Amsterdam. Aanvang vanaf 9.00 uur (of 
14.30 uur). Sluiting rond 17.00, 19.00 of 20.00 
uur. 
Kosten: geen. Zelf brood en drinken meenemen. 
Ook is er een diaconiedag op 7 mei 2011 en 
13 augustus 2011. 

Bezinningsweekend  
Rondom een nog te bepalen thema komen wij 
samen in het klooster van de Karmelietessen. Met 
voldoende tijd voor ontmoeting en 
geloofsverdieping.   
 
Datum: Vrijdag 28-1 t/m zondag 30-1-2011. 
Plaats: Sittard. Kosten: €76,- (+ evt. €6,- voor 
beddengoed). Opgave: liefst vóór 12-1. 

RK 30+ Den Bosch: Viering, 
ontmoeting en diaconie 
H. Mis, maandelijks terugkerend gezellig samenzijn 
rondom de evangelielezing van de dag en 
eenvoudig maaltijd. Vandaag gaan we in gesprek 
met ouderen in het verzorgingshuis.  
 
Datum: Zondag 13-2-2011 
Plaats: Den Bosch en directe omgeving. Kijk 
voor overige details op de website. 
Ook met deze 30+ groep carnaval in Oeteldonk 
op 6-3-2011. 
 

Stille Omgang 
Programma met diverse activiteiten. H. Mis en 
het lopen van de Stille Omgang. 
 
Datum: Zondag 19-3-2011 
Plaats: Amsterdam. Programma volgt op de 
website. 

Ontmoetingsweekend rond 
Hemelvaart 
Samen met leeftijdsgenoten weg voor enkele 
dagen van ontmoeting, gesprek, wandelen en 
bezinning. 
 
Datum: Donderdag 2-6 t/m zondag 5-6-2011.  
Plaats: Nijmegen. Leiding: pastoor M. Otto, 
Ulestraten. Kosten: richtbedrag € 130,-.(reductie 
voor werkzoekenden Opgave: liefst vóór 15-5. 

Zomerreis 2011 naar Frankrijk 
Reis naar het schitterende Frankrijk. Met o.a. 
bezoek aan diverse Franse steden in Normandië 
en Bretagne, kerken en kastelen langs de Loire 
we bezoeken en het bedevaartsoord Lisieux.  
 
Datum: Zaterdag 16-7  t/m donderdag 28-7-
2011.  
Leiding: pastoor M. Otto. Volpension. Naderen 
informatie volgt. 
 
Ook zijn gepland: 
- Bezoek Joods historisch museum op 6-3-2011
- Parallelprogramma voor diegene, die niet mee 

kunnen naar de Wereldjongerendagen in 
Madrid. Weekend van 21-8-2011. 

- Bedevaartsreis naar Israel, 16-10 t/m 28-10-
2011 

- Heiligdomsvaart in Maastricht, 3-7-2011 
- Carnaval in Oeteldonk, 6-3-2011 
- Diverse wandelingen 
- Sacramentsprocessie 
 
Check de website (of via telefoon) naar alle 30+ 
activiteiten voor de komende maand (activiteiten 
van derden en/of spontaan georganiseerde 
activiteiten. Of organiseer zelf iets en bericht dit 
aan ons! 


