
We zijn met z’n allen beland in een (onwerkelijke) periode van afstand en voorzichtigheid. Met de Corona-crisis zijn we genoodzaakt een groot deel van 
ons leven ‘stil’ te leggen en daarmee komt ook Jong Bisdom Den Bosch voorlopig tot stilstand. Achter de –zogenaamde– schermen blijven we natuurlijk 
doorwerken en zullen wij vooral in gebed en eenheid met ieder verbonden blijven. Ondanks de ‘stilstand’ wel een gloednieuwe nieuwsbrief voor jullie. 
Take care! En hopelijk tot gauw in de (nabije) toekomst! 
 

 

 

Canceling activiteiten: Wereldjongerendag & (Help mee met de) Power of Fire 
Helaas hebben wij in verband met de maatregelen rondom het coronavirus moeten besluiten om enkele activiteiten te 
annuleren. 
Je reactie en bereidheid om te willen bijdragen aan (één van) deze activiteiten is hartverwarmend. Wij hopen van harte dat 
we ondanks de (verplichte) afstand de liefde van God door mogen blijven geven. In de geest van die liefde vragen we jullie 
om, als het lukt, de vormelingen, tieners en jongeren mee te nemen in jullie gebeden de komende tijd. Vragen we de heilige 
Geest om ons bij te staan in ons geloof en vertrouwen in onze goede Vader. Dat Zijn liefde die we in onze harten voelen 
voorop blijft staan in een periode waarin we die liefde misschien niet ervaren. Om de kracht door te blijven werken voor 
iedereen wereldwijd die zich, op welke manier dan ook, inzet om dit virus te bestrijden. 

 

 

 

Mysterytour – 12-14 juni 2020 
Jij wordt op vrijdagavond 12 juni verwacht in Den Bosch en enige dat je weet is dat je op zondagavond 14 juni op dezelfde 
tijd weer terug bent. 
48 uur later… durf jij je rugzak op te pakken en mee te gaan op Mysterytour? 
Een nieuwe activiteit voor jongeren (16-30 jaar). 

Stay Tuned! 

 

 
 

Even terugkijken… Take Care 2 
Op zondag 8 maart vond de tweede Take Care activiteit plaats in Nuenen. 
“Ik vond het ont-moeten in de zin van ongedwongen samenzijn heel prettig. Op gelijke voet met elkaar aan de slag, lekker de 
handen in de aarde steken en…”, lees hier verder. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_UyxLVWNRpU


 

 

Rubriek “Met een blik op…” 

In deze nieuwe 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). 

✓ Inspiratiedag Mentorschap Jong Katholiek. Op zaterdag 16 mei 2020 is er een speciale dag voor vrijwilligers, 
professionals, jongeren en iedereen die actief is in het tiener- en jongerenwerk of daarin geïnteresseerd is. Jong 
Katholiek wil gehoor geven aan de oproep van paus Franciscus vanuit de vraag ‘Hoe kunnen wij tieners en jongeren 
helpen en begeleiden om in hun dagelijks leven dichter naar God toe te groeien?’ Lees hier verder 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 
Filmavond Bernadette – 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 

Jong Bisdom Den Bosch telefoonnummer: 06 285 818 84 

www.jbdb.nl / www.jongbisdomdenbosch.nl 

Facebook / Instagram Jong Bisdom Den Bosch 
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