
Ondertussen zitten we alweer aan het einde van de maand oktober en hebben we een nieuw jasje gekregen! Wij sluiten als Jong Bisdom Den Bosch graag 
aan bij de nieuwe huisstijl, website en het logo van het bisdom ’s-Hertogenbosch. We blijven herkenbaar aan ons logo, alleen heeft deze andere kleuren 
gekregen. Daarnaast blijven we natuurlijk ook herkenbaar met al onze verdiepende en ontmoetende activiteiten. We hebben weer veel in petto voor 
jullie. Lees je mee? 
 

 

 

Nieuw jasje voor Jong Bisdom Den Bosch 

De kleur blauw heeft een frisse / koele (cool) uitstraling; dat zijn wij, jong! 

De kleur rood heeft een krachtige uitstraling; dat zijn wij ook, we staan ergens voor! 

De boodschap van Jezus Christus / Gods liefde in eenheid met onze organisatie.  

De kleur geel geeft licht aan het geheel en in verbindend; onze boodschap mag verbinden en is het licht in onze wereld! 

Benieuwd naar de nieuwe frisse website van het bisdom ’s-Hertogenbosch? klik dan hier! Meer informatie over Jong Bisdom 

Den Bosch vind je via het menu, leef je geloof, jongeren en geloof of klik hier. 

 

 

 

Take Care – Zondag 24 november 

Take Care, een nieuwe activiteit van Jong Bisdom Den Bosch voor jongeren (16-30 jaar) waarbij ‘diaconie’ centraal staat. 

Deze eerste Take Care activiteit zal plaats gaan vinden in Deurne. We vieren samen met de lokale gemeenschap de 

eucharistie, hebben een gezamenlijke lunch en de middag zal in het teken staan van één diaconale ontmoeting en jij hebt 

de keuze!  

Kies jij voor migranten, dementerenden of het Bijzonder Jeugdwerk?  

Klik hier snel verder voor meer informatie… (het aanmeldformulier is daar ook opgenomen). 

 

 

 

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’. 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. Binnenkort wordt deze avond gelanceerd. 

Stay Tuned! 

https://www.bisdomdenbosch.nl/
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/jongeren-en-geloof/
https://www.bisdomdenbosch.nl/take-care-1-diaconale-ontmoeting-jong-bisdom-den-bosch/


 

 

 

Even terugkijken… JBDB on Tour 1 

Op donderdagavond 10 oktober is JBDB on Tour van start gegaan. “Met een andere blik op de lichamelijke en geestelijke 

werken van barmhartigheid gaf gedelegeerde René Lamers aan dat …”, 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). 

✓ Wat vraagt God mij? Wat is jouw weg in je leven? Roepingendag (17-35 jarigen) op zaterdag 23 november 2019 op 

het St. Janscentrum Den Bosch. Klik hier voor meer informatie. 

✓ 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. Klik hier voor meer informatie. 

 

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/aftrap-jbdb-on-tour/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://www.bisdomdenbosch.nl/roepingendag/
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. 
Kick-Off (nieuwsjaarborrel) - Zaterdag 11 januari 2020 
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.bisdomdenbosch.nl (Menu – Leef je geloof – Jongeren en geloof) 

Facebook Jong Bisdom Den Bosch  
Instagram Jong Bisdom Den Bosch 

 

 

https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/jongeren-en-geloof/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.bisdomdenbosch.nl/

