
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

‘Ik ben sinds 10 maanden  

getrouwd en ik merk, samen  

met mijn man, dat we behoefte  

hebben om met andere jonggehuwde  

echtparen ervaringen uit te kunnen wisselen.  

Over de uitdagingen, de vragen, maar ook over  

bijzondere momenten van ons leven.  

 

Aangezien wij katholiek in het leven staan, is het mooi  

om dit met andere jonge echtparen te kunnen doen die zich  

op wat voor manier dan ook welkom voelen bij de kerk.’ 

Jonge echtparen 



Wat: 

Vanaf dit jaar is er in het bisdom van ’s-Hertogenbosch een mogelijkheid 

voor jonge echtparen om een stukje verdieping met zijn tweeën te 

vinden. Het gaat om jullie persoonlijke relatie, en over jullie relatie, 

eventueel als gezin, met kerk en geloof.  Daarbij ontmoet je op een 

informele manier andere jonge echtparen die openstaan voor dezelfde 

vragen. 
 
Hoe: 

Elke bijeenkomst start om 12.00 u met een gezamenlijke lunch. Ieder 

neemt wat eten mee. Daarna volgt een input over steeds een ander 

thema. In het hart van de bijeenkomt gaan jullie als stel samen op pad 

met een aantal vragen. We sluiten af met een gezamenlijke uitwisseling. 

Om 16.30 u gaat iedereen huiswaarts. 

We komen bij elkaar op zondag 26 januari, 22 maart en 21 juni 2020. 

Zondag 26 januari staat in het teken van de vraag: ‘Hoe geef je jullie 

gezamenlijke geloofsleven vorm?’ 
  
Wie: 

Deze groep is voor jonge echtparen of stellen die zich oriënteren op een 

huwelijk. We denken aan deelnemers tussen 20 en 40 jaar. 
 
Neem contact op: 

Voor informatie kun je contact opnemen met Manon van den Broek 

mvdbroek@bisdomdenbosch.nl of Patrick Meijer 

pmeijer@bisdomdenbosch.nl.  

Aanmelden kun je bij Anja van der Els avdels@bisdomdenbosch.nl  
 
Bijeenkomst 26 januari 

Locatie: Sint Antoniushuis, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop 

Degenen die dat willen zijn om 11.00 uur welkom, om de H. Mis mee te 

vieren in de H. Brigidakerk, Nieuwendijk 2, Geldrop.  

Het thema van deze bijeenkomst is ‘Hoe geef je jullie  

gezamenlijke geloofsleven vorm?’ 
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