De eerste maand van 2020 ligt alweer bijna achter ons. Na een gezellige Kick-Off staan er nog veel meer leuke activiteiten op je te wachten. Lees gauw
verder. Alle parochies hebben ondertussen ook de poster en ansichtkaarten ontvangen. Check jij of Jong Bisdom Den Bosch zichtbaar is in jouw kerk?

JBDB on Tour 3 – Vrijdag 13 februari 2020
De derde JBDB on Tour zal plaats vinden in Nijmegen, in samenwerking met KSN Collegetour. “Verhef je hart, en niet je telefoon
om foto’s te maken”! zo sprak paus Franciscus de gelovigen toe tijdens een van zijn toespraken over de Mis. De Eucharistie is het
hart van het geloofsleven. Toch kan het soms moeilijk zijn om de Mis te begrijpen en te beleven. Deze avond laten wij het woord
aan Dr. Samuel Goyvaerts. Lees hier verder voor meer informatie en voel je welkom!

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 (Palmzondag) & Help mee met de POF
Het duurt nog een paar maanden maar we attenderen je graag alvast op de maand april! Deze maand staat in het teken van dé
Wereldjongerendag op zondag 5 april in Uden. Een volledige dag met tieners en jongeren uit ons bisdom, waarbij we samen
vieren dat we deel uit maken van een jonge kerk!
En nog een activiteit waarbij we deel uit mogen maken van die 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?
Voor beide activiteiten geldt: Stay Tuned!

Even terugkijken… Kick-Off
Op zaterdag 11 januari vond de jaarlijkse Kick-Off, nieuwjaarsborrel, van Jong Bisdom Den Bosch plaats in Cuijk.
“… een fijne ontspannen bijeenkomst, met bekende en nieuwe gezichten. Er werd vooral veel gelachen en …”, 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).
✓

KSN – Gala. Zin in een gezellig feestje met andere (katholieke) studenten uit heel Nederland? Op zaterdag 15 februari is
dat mogelijk in Nijmegen, bij KSN! Klik hier voor meer informatie.

✓

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!

✓

Tienerkamp “Crossover”. Van 25 april t/m 1 mei wordt er vanuit KCV een speciaal katholiek tienerkamp georganiseerd.
Deze week staat in het teken van ‘Love Does’! Interesse? Klik hier voor meer informatie.

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.
Wereldjongerendag / Palmzondag – Zondag 5 april 2020
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
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www.jbdb.nl / www.jongbisdomdenbosch.nl
Facebook / Instagram Jong Bisdom Den Bosch

