De zomer ligt weer (bijna) achter ons. Een nieuw school- en werkjaar voor ons en daarmee dus ook een nieuw Jong Bisdom Den Bosch jaar! In deze eerste
nieuwsbrief na de zomer kun je lezen wanneer we elkaar weer gaan zien en wat we allemaal voor jou hebben. Veel leesplezier en hopelijk zien we je snel bij
(één) van onze mooie activiteiten.

Refresh – Startactiviteit Jong Bisdom Den Bosch
We gaan elkaar weer zien op zondag 22 september na de vakantie tijdens Refresh in Waalre. Een activiteit voor tieners en jongeren
(12-30 jaar), waarbij we nieuwe vrienden maken, kennis met elkaar en met het nieuwe jaarthema maken. We luiden het nieuwe JBDB
jaar in met een gezellig en actief samenzijn!
Lees hier verder voor meer informatie over deze actieve opening en meld je (t/m 12 september) aan via dit online formulier.

Jaarthema Hartstocht
Komend jaar zal in het teken staan van het thema ‘Hartstocht’! We dagen iedereen uit om samen met ons op zoek te gaan naar wat je
passie is, waar je voor leeft, wat je beweegt en waar je hart sneller van gaat kloppen. In de verschillende activiteiten gaan we al lerend,
vierend en dienend elkaar ontmoeten en op ontdekkingsreis rondom dit thema. Ga jij dit jaar mee op avontuur?

JBDB on Tour (verdiepingsavonden)
In het nieuwe JBDB jaar zullen er 4 verdiepingsavonden georganiseerd gaan worden voor jongeren (16-30 jaar), onder de naam JBDB on
Tour. We zullen rondreizen langs de vier grote steden in ons bisdom (Den Bosch, Tilburg, Nijmegen en Eindhoven) en gaan onszelf
verdiepen in onze naaste, de wereld, God en jezelf. We gaan op zoek naar datgene waar jouw hart voor klopt. Ga jij met ons deze
zoektocht aan? Schrijf dan in ieder geval de eerste avond in je agenda; donderdag 10 oktober in Den Bosch om 19.30 uur.
Meer informatie volgt volgende week. Stay tuned!

Team Jeugd & Jongeren
Zoals we jullie voor de zomer al konden vertellen heeft Mgr. de Korte diaken René Lamers benoemd als nieuwe gedelegeerde voor de
afdeling Jeugd & Jongeren. Jullie gaan hem ongetwijfeld tegen komen in dit nieuwe JBDB jaar. Nogmaals van harte welkom, René!
Daarnaast zal onze tienerwerkster, Laura Nieuwlaat, tijdens afwezig zijn in verband met haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. We
wensen Laura alle goeds en veel zegen voor de mooie en nieuwe periode die voor haar en haar man ligt! Gedurende haar afwezigheid
zal Patrick Meijer haar werkzaamheden, met name de lopende projecten (cursusavonden, Teens Together, Power of Fire), waarnemen.
Ook hem willen we veel succes wensen en zegen over dit mooie werk.
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