Inspirelli Turnhout is een plaatselijke pastorale jongeren werking die aan en
met jongeren een eigentijds geloofsaanbod doet in Turnhout en omstreken.
Contact: nick.hannes@ijd.be, gsm: 0494 41 43 25 , online formulier

Visie van Inspirelli
Inspirelli is een plaatselijke pastorale jongeren werking die aan en met
jongeren een eigentijds geloofsaanbod doet, met daarin alles wat nodig is
om hen te laten groeien als christen en om hen alle kansen te geven
christelijke gemeenschap te vormen. Inspirelli biedt met andere woorden
activiteiten (en ondersteuning bij activiteiten) aan voor jongeren met
betrekking tot geloof en zingeving.
Wil je persoonlijk uitgenodigd worden voor onze activiteiten of inspirelli
eens ontmoeten een vul dan het online formulier in.
(https://forms.gle/qFbAZvF4hzyjacHX6)

Welke activiteiten organiseren we ?
Elke derde vrijdag van de maand komen we gezellig samen in ons
Inspirelli lokaal (Gildenstraat 1 Turnhout) voor een gezellige avond die
telkens door onze begeleiders kei tof wordt ingekleed met een gezonde mix
van spel, ontmoeting, geloof en engagement !
We amuseren ons op losse activiteiten, daguitstappen, weekends,
zomerkampen en vakanties waar je vrij aan kan deelnemen.
We organiseren ook Taizé gebeden waar alle generaties welkom zijn.
Al deze activiteiten kan je terugvinden op onze facebookpagina of
Instagram. Of via de persoonlijke uitnodiging van het online formulier
(https://forms.gle/qFbAZvF4hzyjacHX6)
Door de Coronacrisis zijn onze activiteiten tijdelijk online tot en met 8 juni
2020. We hopen jullie snel terug te zien! Hierdoor hebben we elke maand
een online Inspiratie conversatie

Voel je altijd vrijblijvend welkom !
Iedereen is op elk moment welkom. Elke activiteit is altijd anders
ingekleed door onze fantastische begeleiders !
Onze typische hashtags zijn :
#ontmoeting #spel #qoute #Ciméma #getuigenis# snacks #bijbel #surprise
#friends #inspiratie #Taizé #muziek #dromen #party #geloof #engagement
#wandeling #great #instarelli #natuur #gezellig #jezelfzijn

Prijs ?
Voel je vrij om inspirelli te ontmoeten en langs te komen om je te laten
inspireren en te amuseren op onze activiteiten. We zijn zeer gastvrij en
ontvangen je graag in onze vriendenkring.
Kom je graag met regelmaat naar de activiteiten dan kan je voor drie euro
per jaar lid worden van Inspirelli. Lidmaatschap levert je veel kortingen en
voordelen op.

Contact
Nick onze hoofdbegeleider zal je verwelkomen als je langskomt op een van
onze activiteiten of stuur hem gerust een mailtje via nick.hannes@ijd.be of
een bericht per gsm 0494 41 43 25
Volg Inspirelli Turnhout-Oud-Turnhout ook op facebook of Instagram
BLIJF OP DE HOOGTE VAN ONZE ACTIVITEITEN DOOR HET
VOLGENDE ONLINE FORMULIER IN TE VULLEN :
https://forms.gle/ATPn1GW2hnCy2sUQ9

Activiteiten

(wordt regelmatig bewerkt)

 Elke derde vrijdag van de maand (van september tot juni)
 06-07-2020 tot 11-07-2020 Zomerzin
 13-07-2020 tot 18-07-2020 Zomervuur
 19 december 2020 (Licht a Candle)
 zaterdag 5 juni 2021 Eo jongerendag , hier inschrijven

Taizé gebeden 2020-2021


Dinsdag 24 november om 17u45 in de gevangenis Turnhout (
Wezenstraat 1) Niet openbaar



Zaterdag 9 januari om 19u in kerk goddelijk kind (Steenweg op
Oosthoven 172, Turnhout)



Zaterdag 27 maart om 19u in de begijnhofkerk Turnhout

Extra informatie
Het aanbod van Inspirelli bestaat uit vier belangrijke pijlers:


Liturgie en gebed: samen vieren en gebed ontdekken



Verkondiging en catechese: het evangelie op ons eigen leven leggen



Diaconie en solidariteit: samen engagement opnemen en solidair zijn
tegenover zij die het nodig hebben



Gemeenschapsopbouw: ontmoeting en verbinding tussen jongeren
onderling en jongeren en de Kerk
Concreet houdt dit een waaier aan activiteiten in: Light a Candle,
jongerenvieringen, Taizé-vieringen, filmavonden, thema-avonden, spirituele
wandelingen, enzovoort!

Hoe is Inspirelli ontstaan?
Enkele jaren geleden werd door onze bisschop Johan Bonny het
voornemen geformuleerd om op lokaal niveau aan jongerenpastoraal te
doen. Dat betekent dat op specifieke plaatsen waar veel jeugd zich

bevindt, jongeren worden samen gebracht in geloof, onder leiding van een
jongerenpastor.
We geloven dat het belangrijk is dat jongeren elkaar hierin kunnen
ontmoeten. Elke jongere heeft immers recht op geloofsbeleving en die
geloofsbeleving kan alleen maar versterkt worden door dit te delen met
anderen.

