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Laat jongeren aan het woord, luister naar hen! Dit laat Paus Franciscus aan alle bisschoppen, priesters en parochies weten…. Wil jij jouw stem laten horen
aan en in de Kerk? Kom dan op 8 juni naar Den Bosch, in deze nieuwsbrief lees je er meer over!
Verdiepingsdag Thuis bij God: Geloven in de kerk!
Hoe doe je dat geloven in de kerk? Wat betekent de Eucharistie voor katholieken? Wat kan het voor JOU betekenen?
Wat vieren we dan precies? En… wat doen we dan precies?
Op zondag 21 mei zijn we te gast bij de Zusters van het Kostbaar Bloed in Aarle Rixtel om samen in dit bijzondere thema
te verdiepen en bezinnen onder leiding van Zr Madeleine. Ben jij erbij?
Lees hier meer over deze verdiepingsdag… of meld je aan op Facebook of per mail.
Laat JOUW stem horen!
Paus Franciscus JULLIE mening, ervaringen en gedachten over de Kerk. Jong Bisdom Den Bosch organiseert daarom op
donderdag 8 juni een avond om de JULLIE stem te laten horen! Dit gaan we doen met verschillende (inter)actieve
werkvormen en Mgr. Mutsaerts is aanwezig om naar JOU te luisteren!
Alle jongeren tussen de 16 en 30 jaar (kerkelijk, niet kerkelijk én alles ertussenin) zijn harte uitgenodigd om hun stem te
laten horen aan en in de Kerk! Dit is dé kans om te laten weten hoe jij de Kerk en de toekomst ervan ziet! Kom ook en
neem een vriend/vriendin mee! Lees hier meer over het programma, bekijk het uitnodigingsfilmpje van Mgr.
Mutsaerts of meld je meteen aan op Facebook of per mail.
Audrey Assad in Utrecht
Op 1 juni komt een grote, Amerikaanse, christelijke (katholieke) artieste, Audrey Assad, naar Nederland om in Utrecht te
spreken en muziek te maken. Misschien heb je wel ooit van haar gehoord (haar muziek kunnen we van harte aanraden)!
Namens de KSU (Katholieke Studenten Utrecht) willen we jullie van harte uitnodigen voor de verschillende events: 31
mei speciaal voor studeten, op 1 juni een vrouwenworkshop en op 1 juni een geweldige avond met mis, praise&worship
en getuigenis. Voor meer informatie kijk op https://www.ksulive.nl/ of op Facebook.

Nacht Zonder Dak in Heeze
Hoe kan jij daklozen helpen? Door zelf in een zelfgebouwd krotje te slapen. Op zaterdag 17 en zondag 18 juni gaan we
deze uitdaging aan! Ben je tussen de 12 en 30 jaar? Help ons dan mee om mensen in nood te helpen! Dit jaar
organiseren we Nacht Zonder Dak in Heeze. Samen geld inzamelen voor kansarme jongeren die hun hele leven al in een
krottenwijk wonen én ervaren hoe het is om geen Dak boven je hoofd te hebben! Ga jij de uitdaging mee aan?
Lees meer… of schrijf je meteen in op: www.nachtzonderdak.nl/heeze

Zomerkampen voor tieners
Samen met andere tieners actief bezig zijn, lol maken en het geloof beleven. Dat kan tijdens de zomerkampen voor
tieners van 12 tot 17 jaar. Dit jaar zijn er twee ontzettend leuke kampen in de laatste week van de zomervakantie: een
zeilkamp voor jongens en een meidenkamp. Een echte aanrader! Lees meer…
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