We zitten alweer bijna aan het einde van de maand en dat betekent wederom een nieuwsbrief van Jong Bisdom Den Bosch. De (drukke) maand december
staat weer voor de deur. We kijken terug en vooruit. We wensen jou alvast een gezegende feestelijke maand toe.

JBDB on Tour 2 – Vrijdag 13 december
De tweede JBDB on Tour zal plaats vinden in Tilburg, bij de Fraters van Tilburg en draagt het thema ‘hart voor moeder aarde’. “In
het begin maakte God de hemel en de aarde…”, staat er te lezen in het Bijbelse boek Genesis. Hoe nu verder? Hoe kunnen
jongeren christelijk omgaan met deze wereld? We zoeken met elkaar de verdieping aan de hand van de pauselijke encycliek
‘Laudato Si’ en gaan zo samen op “harts”tocht door en voor de wereld.
Lees hier voor meer informatie en voel je welkom!

Kick-Off – Zaterdag 11 januari 2020
Jong Bisdom Den Bosch proost graag met alle jongeren (16-30 jaar) tijdens de Kick-Off op een mooi nieuw jaar op zaterdag 11
januari 2020 in Cuijk. Zeer binnenkort wordt deze activiteit gelanceerd en kun je je hiervoor aanmelden. Voor nu; pak je agenda
en houd dit moment vrij! We zien je graag.
Stay Tuned!

Even terugkijken… Teens Together & Take Care 1
Op zondag 3 november vond de jaarlijkse tienerdag – Teens Together - plaats in Asten.
“Keuzes als ‘Enzo Know of StukTV’, ‘Stilte of veel geluid’…”, lees hier verder.
Op zondag 24 november vond de eerste Take Care activiteit plaats in Deurne.
“Jongeren gaven aan dat ze nieuwe doelgroepen hebben leren kennen, ze onder de indruk waren van de openheid en verbondenheid
…”, lees hier verder.

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).
✓

Come Home – Go Rome! Landelijke jongerenbedevaart naar Rome (18-28 jaar) van 26 april t/m 2 mei 2020. De organisatie
ligt in handen van Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim. De aanmeldingen lopen snel en er kunnen maar een beperkt aantal
jongeren mee. Ben je van plan mee te gaan, meld je dan snel aan! 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.
JBDB on Tour 3 – Donderdag 13 februari 2020
Take Care 2 – Zondag 8 maart 2020
Help mee met de POF – Vrijdag 17 en zaterdag 18 april 2020
JBDB on Tour 4 – 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 28581884
www.jbdb.nl / www.jongbisdomdenbosch.nl
Facebook / Instagram Jong Bisdom Den Bosch

