
Na een maand met een verbindende Impulsdag en inspirerende verdiepingsavond zijn we alweer toegekomen aan Carnaval en staat de Vastentijd voor de 
deur. Blik jij mee terug en kijk jij mee vooruit? Er staat nog heel veel moois op ons te wachten! 

 

 

Take Care 2 - Zondag 8 maart 2020 

 

Take Care, een activiteit waarbij ontmoetingen van naastenliefde centraal staan. We vieren samen met de lokale gemeenschap 
de eucharistie, hebben een gezamenlijke lunch en de middag zal in het teken staan van één ontmoeting van naastenliefde en jij 

hebt de keuze! Kies jij voor de kloostertuin, gastvrouw/heer zijn of al wandelend een gesprek aangaan? Lees hier verder voor 

meer informatie… (het aanmeldformulier is daar ook opgenomen). 

 

 

 

Wereldjongerendag – Zondag 5 april 2020 
 

“Jongeman, ik zeg je, sta op”! Het thema voor dé Wereldjongerendag van Jong Bisdom Den Bosch – in samenwerking met Petrus 
2.0 – op zondag 5 april 2020 in Uden. Samen met tieners en jongeren uit het hele bisdom staan wij op voor ons geloof met een 
inspirerende eucharistieviering, heerlijke lunch, verschillende workshops, in stilte bij God komen en een gezellige afsluiting 
rondom de frietkraam. Lees hier verder voor meer informatie… (het aanmeldformulier is daar ook opgenomen). 

 

 

 

Help mee met de Power of Fire 

We attenderen je graag alvast op een activiteit waarbij we deel uit mogen maken van een jonge kerk. Help mee met de Power of 
Fire – de vormelingendag van ons bisdom! Samen met andere jongeren zorgen we gezamenlijk voor een geweldige dag voor de 
vormelingen.  
Kom jij ook helpen op vrijdag 17 en/of zaterdag 18 april? 

Stay Tuned! 

 

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/take-care-2-diaconale-ontmoeting-jong-bisdom-den-bosch/
https://www.bisdomdenbosch.nl/take-care-2-diaconale-ontmoeting-jong-bisdom-den-bosch/
https://www.bisdomdenbosch.nl/wereldjongerendag-jongeman-ik-zeg-je-sta-op/


 

Even terugkijken… Impulsdag & JBDB on Tour 3 
Op zaterdag 8 februari vond de jaarlijkse Impulsdag van Jong Bisdom Den Bosch, in samenwerking met de gedelegeerde voor familie- 
en gezinspastoraat, plaats in St-Oedenrode. 
“Laten wij de druppel in het water zijn die de kringen verder brengt”, lees hier verder. 

Op donderdag 13 februari vond de derde verdiepingsavond van JBDB on Tour, in samenwerking met KSN Collegetour, plaats in 
Nijmegen. 
“… de Eucharistieviering is ook een vorm van bidden en dus geen ‘show’ van de priester alleen…”, lees hier verder. 

 

 

  

Rubriek “Met een blik op…” 

In deze rubriek willen we je aandacht vestigen op waardevolle initiatieven binnen en buiten ons bisdom.  
(Heb je input voor deze rubriek, stuur dan een mail naar jongeren@bisdomdenbosch.nl). 

✓ Pelgrim in het holst van de nacht! Stilte in hartje Amsterdam met 5000 mensen? Loop mee in de oudste stille tocht van 
Nederland: de Stille Omgang. Laat jezelf vervoeren met dé jongerenbus vanuit het zuiden (Nijmegen, Uden, Den Bosch). 
Klik hier voor meer informatie over deze busreis en over het aanmelden. 

✓ Come Home – Go Rome! Landelijke jongerenbedevaart naar Rome (18-28 jaar) van 26 april t/m 2 mei 2020. Het is nog 
steeds mogelijk jezelf aan te melden. Klik hier voor meer informatie. 
Laat ook even aan ons weten of je gaat, er zal namelijk een extra tegemoetkoming zijn voor jongeren uit het bisdom van 
’s-Hertogenbosch! 

 

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/terugblik-op-impulsdag-elkaar-inspireren-om-generaties-te-verbinden/
https://www.bisdomdenbosch.nl/verslag-jbdb-on-tour-in-nijmegen/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://www.facebook.com/BusreisStilleOmgang/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAvFkv19PrNPZyn1NcOPDS3e5ldvckxdvrUBb49zDUZgUaSKl8lLxMbvUH4TQxGv3B1tLmFIGuDNpxT
http://www.jongkatholiek.nl/


Voor in jouw agenda… 

Jong Bisdom Den Bosch heeft dit werkjaar nog veel meer activiteiten in petto, gezellig en ontmoetend, maar ook verdiepend en leerzaam! 
Zie hier alle data op een rijtje: 

Jongerenactiviteiten. 
Help mee met de POF – Vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2020 
Week van Bernadette / Jongeren filmavond – Vrijdag 15 mei 2020 
Mysterytour – Vrijdag 12 – zondag 14 juni 2020 
 
Tiener- en jongerenactiviteiten. 
Power of Fire (vormelingen) – Zaterdag 18 april 2020 
Tuinfeest – Zaterdag 4 juli 2020 

Klik hier voor meer informatie en stay tuned! 

 

Jong Bisdom Den Bosch (René, Patrick, Laura en Ingrid) 
jongeren@bisdomdenbosch.nl 

Jong Bisdom Den Bosch telefoonnummer: 06 28581884 

www.jbdb.nl / www.jongbisdomdenbosch.nl 

Facebook / Instagram Jong Bisdom Den Bosch 

 

 

http://www.jbdb.nl/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.jbdb.nl/
http://www.bisdomdenbosch.nl/

