Nieuwsbrief
Jong Bisdom Den Bosch
Agenda JBDB
Januari
• Maandag 19
Ga jij deze zomer met Jong
Bisdom Den Bosch mee
naar het mooie, zonnige en
warme Toledo?

Verdiep: Bidden&meditatie 1
19.30 – 21.30
Parade 11, Den Bosch

Februari
• Maandag 9

2015 heeft veel voor ons in petto!
2015 is al weer enkele weken oud en
de eerste activiteit van Jong Bisdom
Den Bosch zit er al weer op!
In deze nieuwsbrief een terugblik,
maar ook veel vooruitkijken wat ons
allemaal te wachten staat in 2015.

het ook eens tijd om na te gaan
denken over de zomervakantie. In
deze nieuwsbrief een goede tip:
Spiritualiteitsreis naar Toledo! Ga jij
deze zomer mee met JBDB?
Veel leesplezier.

Nu het nieuwe jaar gestart is, wordt

Team Jeugd&Jongeren
Astrid, Susanne en Pr. Theo

Ga mee met JBDB naar Spanje!
Ga deze zomer mee met Jong Bisdom
Den Bosch naar het warme en
zonnige hart van Spanje: Toledo! Een
stad waar de Moorse, Joodse en
christelijke culturen elkaar ontmoeten.
We zullen ons deze week verdiepen
aan de hand van het thema
‘Hartstocht'. We ontmoeten andere
jongeren die hartstochtelijk geloven,
ontdekken meer over het leven van de
heiligen uit deze omgeving, er is
ruimte voor ontspanning en vrije tijd!
Ga jij met ons mee?
Programma
We verblijven in hartje Toledo en met
5 minuten sta je in de binnenstad! De
Middeleeuwse stad zullen we
gezamenlijk bezoeken maar er is ook
genoeg tijd om zelf de stad te
verkennen en een keer een terrasje te
pakken. Elke dag staat er een
Nederlandse inleiding op het
programma en vieren we samen.
Daarnaast ontmoeten we Spaanse
jongeren, gaan we naar het zwembad

en is er tijd voor ontspanning.
We zullen een aantal bijzondere
plaatsen bezoeken en activiteiten
ondernemen buiten Toledo. Zo zijn we
te gast bij een nieuwe religieuze orde,
steken we zelf de handen uit de
mouwen voor een ander en brengen
een bezoek aan Avila, de
geboortestad van de heilige Theresia
van Avila.
Dit is jouw kans om samen met andere
jongeren inspiratie op te doen, je
geloof te verdiepen en te genieten van
alles wat het zonnige Toledo te bieden
heeft!
Kijk voor meer informatie en/of
aanmelding hier of in de bijgevoegde
folder.

Verdiep: Bidden&Meditatie 2
19.30 – 21.30
Parade 11, Den Bosch
• Woe 18 – zo 22
Bezinningsdagen Vastentijd
Jong Bisdom Den Bosch bij
de Franciscanen in Megen

Maart
• Maandag 16
Verdiep: Bidden&Meditatie 3
19.30 – 21.30
Parade 11, Den Bosch
 Zaterdag 21
Stille Omgang
Reis met de bus uit ons bisdom
mee naar het
jongerenprogramma.
 Zondag 29
Palmzondag –
Wereldjongerendag
(meer informatie volgt binnenkort)

Agenda derden
Januari
• Dinsdag 20; 12.45 -13.30
Gebedsbijeenkomst voor de
eenheid onder de christenen
Studentenkerk, Erasmuslaan 9A,
Nijmegen.
Katholieke studenten Nijmegen
Heb jij met je parochie,
jongerengroep of studentenvereniging een activiteit die
interessant is voor jongeren, laat
het ons dan weten!
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Verdiepingscursus: Bidden
Na een geslaagde verdiepingscursus
over de Bijbel, bieden we opnieuw een
korte verdiepingscursus van drie
bijeenkomsten aan. Dit keer gaan we
dieper in op het thema bidden en
meditatie.
Op drie maandagavonden wordt dit
thema steeds vanuit een andere
invalshoek belicht. De cursus vindt
plaats op 19 januari, 9 februari en 16
maart 2015. Steeds van 19.30-21.30
uur op het Bisdomkantoor, Parade 11,
Den Bosch.

Franciscanenklooster te Megen

Bij de eerste bijeenkomst a.s.
maandag 19 januari zal Marie-Jeanne
Zuidervaart ingaan op stille tijd: tijd met
God hebben, Hem zoeken en leren
luisteren naar en verstaan wat Hij jou
persoonlijk wil vertellen in jouw leven.

Bezinningsdagen Vastentijd
Met Pasen vieren we het “Feest der feesten”. In het
begin van de Veertigdagentijd willen we ons daarom
samen voorbereiden op dit feest. De stilte en het gebed
van het klooster nodigen ons uit om bij onszelf stil te
staan, ons te bezinnen en te ontdekken wat de Levende
Christus in ons leven oproept. Samen willen we deze
bijzondere periode ingaan, om zo toe te leven naar
Pasen.

& Meditatie

Op maandagavond 9 februari zal
Franciscaan Theo van Adrichem
ingaan op het getijdengebed en zal
hij vertellen over aandacht voor de
lichaamshouding bij het bidden en het
creëren van een gebedsplek voor
jezelf.
De laatste avond wordt ingevuld door
pr. René Wilmink. Zijn invalshoek is
nog een verrassing!

Wil je nog deelnemen aan de cursus,
laat dit dan zo snel mogelijk weten via
Facebook of via e-mail:
jongeren@bisdomdenbosch.nl
Op zondag 2 november zijn jullie
dan ook van harte welkom in
Oirschot. De parochie is bezig om
een mooi programma in elkaar te
We zijn van woensdagavond
18precieze
februari tot
zondagmiddag
zetten. De
onderdelen
en
22 februari te gast bijtijden
de Franciscanen
in
Megen.
De totale
zijn nog niet bekend, maar
kosten van de bezinningsdagen
€90,-.
Wanneer
ongetwijfeldzijn
zullen
veel
van de
kosten een probleemelementen
vormen envan
je wilt
toch
graag
de vorige
deelnemen, neem dan
contact op met Astridweer
Bakker
YouCatbijeenkomsten
(jongeren@bisdomdenbosch.nl).
terugkomen.
Aanmelding kan alleen door een email met naam, adres
en leeftijd te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Binnenkort volgt hierover meer
Dit kan t/m zondag 1 februari, maar vol = vol!
informatie over de YouCatbijeenkomst in Oirschot. Houd onze
Facebookpagina in de gaten!

Een geslaagde start van
het nieuwe jaar bij de Kickoff op zondag 11 januari!
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Agenda derden vervolg
Januari
• zaterdag 24, 20.00 uur
Cobbenhagenavond: Het
gekke van quantumfysica.
Lezing door prof. Carlo
Beenakker.
Studentenkerk Maranatha, prof.
Cobbenhagenlaan 19, Tilburg.
www.cobbenhagenavonden.nl
 Vr 23 – zo 25 januari
Generations, toerustingsweekend KCV (16+)
Bezinningscentrum Emmaus,
Helvoirt. www.kcv-net.nl
 Zaterdag 31
Informatiedag Fidesco (Katholiek missiewerk) te Utrecht
www.fidesco.nl

Vacatures
bij Jong Katholiek
Ben je op zoek naar werk en heb
je zin om je handen uit de
mouwen te steken voor de
Katholieke Jongerendag of de
Wereldjongerendagen? Dan is dit
je kans. Jong Katholiek heeft
maar liefst twee vacatures voor
enthousiaste projectleiders!

Stof tot nadenken
2015 is begonnen, een nieuw kalenderjaar
vol met nieuwe kansen. Deze tijd is ideaal
om de balans eens op te maken. Waar sta
je in je leven, welke doelen heb je, welke
kant wil je op? Kijk je vol vertrouwen naar
het komende jaar of ben je een beetje
onzeker over wat 2015 jou te bieden heeft?
Wat in ieder geval goed is om te bedenken
is dat God er altijd voor je is. In welke
omstandigheden je ook bent, Hij weet
ervan. Of je nou zit of staat, denkt of bidt, in
het donker bent of in het licht, God is er (zie
psalm 139). Als Hij er altijd voor je is, kun je
Hem ook vragen om te helpen bij het
uitstippelen van je pad. Dat is namelijk een
vraag die de laatste tijd steeds meer
gesteld wordt: hoe weet ik nou wat God van
mij wil, hoe kan ik daar nou zeker van zijn?
God laat het je weten door in je hart een
bepaalde rust te leggen als je op de goede
weg bent. Om die rust te kunnen herkennen
is het handig om elke dag een tijdje stil te
zijn en met God te kijken waar je Zijn
voetstappen kunt zien. Kijk naar de
gebeurtenissen van de dag: waar kreeg je
energie van en wat kostte juist onnodige

Iets voor jou? Kijk dan hier voor
meer informatie en reageer snel!

energie? Waar werd je blij van en van
welke dingen krijg je een slecht
gevoel? Als je dat elke dag doet krijg
je steeds meer een ‘feeling’ voor
welke richting God met je wil gaan.
Ook een goede optie is om mee te
doen met onze cursus gebed en
meditatie, dan leer je ook steeds
meer over hoe je met God een goed
contact kunt ontwikkelen. Want
uiteindelijk gaat het daarom: God kent
jou door en door, maar Hij wil ook dat
jij Hem steeds beter leert kennen.
Zodat je samen met Hem gelukkig
wordt. Alle zegen voor komend jaar!
Zr. Mathilde Maria
Zr. Mathilde
Maria CPS is
Missiezuster
van het
Kostbaar
Bloed en lid
van het
jongerenplatform

Uit onze mailbox: Tip!
Voor meer informatie kijk op www.sirkelslag.nl

Website
Vragen over geloof? Kijk eens op
http://www.tweetingwithgod.com/
nl

Contact
E-mail:
jongeren@bisdomdenbosc
h.nl
Telefoon: 073-5232061
Facebook:
www.facebook.com/jongbisd
omdenbosch.

Vanuit het bisdom Den Bosch
gaat er ook dit jaar een
jongerenbus op weg naar de
Stille Omgang.
Noteer de datum (zaterdag 21
maart) van deze bijzondere
ervaring alvast in je agenda.
Meer informatie volgt binnenkort.
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