
Hoe is het met je? Een vraag die misschien in deze periode wel meer in de belangstelling komt te staan nu er van alles geannuleerd, opgeschoven en/of 
veranderd is. We ontmoeten elkaar niet bij activiteiten of de voorbereidingen daarvan. We ontmoeten elkaar niet in de kerk. We kunnen zelfs (nog) niet 
uitkijken naar dat moment van elkaar weer zien, maar we blijven in gebed en eenheid met elkaar verbonden. En mocht je de behoefte hebben aan een 
gesprek, neem dan zeker contact met ons op! Take Care! 
 

 

 

Verplaatst: Mysterytour 5-7 maart 2021 (!) 
Helaas hebben we wederom het besluit moeten nemen om een activiteit te verplaatsen. 
Een gloednieuwe activiteit ‘de Mysterytour’ zal nog even op zich laten wachten. Maar de uitnodiging is hetzelfde: 
Jij wordt op vrijdagavond 5 maart 2021 verwacht in Den Bosch en het enige dat je weet is dat je op zondagavond 7 maart op 
dezelfde tijd weer terug bent. 
48 uur later… durf jij je rugzak op te pakken en mee te gaan op Mysterytour? 

 

 

 

Canceling: Tuinfeest 

Ook het traditionele Tuinfeest van Jong Bisdom Den Bosch zal geen doorgang vinden in verband met de corona maatregelen. 
Graag nodigen we jou alvast van harte uit voor een eerste fysieke startontmoeting – uiteraard onder het genot van lekker eten 
– van Jong Bisdom Den Bosch na de zomer! 

Stay Tuned! 

 

 

 

Team Jong Bisdom Den Bosch 
Sinds deze maand bestaat het team van Jong Bisdom Den Bosch weer uit een andere samenstelling. René Lamers als 
gedelegeerde voor Jeugd & Jongeren, Laura Nieuwlaat als tienerwerkster en Ingrid van Zeeland als jongerenwerkster.  
We hebben ‘afscheid’ genomen van Patrick Meijer, die tijdens de zwangerschapsverlof van Laura Nieuwlaat het tienerwerk 
over heeft genomen.  
We zijn Patrick dankbaar voor zijn inzet, inspiratie en al het harde werk van de afgelopen periode.  
Patrick, het ga je goed! 

 

 

 



 

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). 

✓ Jong Katholiek komt naast twee online face2face catechese ook met online laagdrempelige verdiepingsmomenten. De 
komende periode zullen er naar alle verwachting meer van deze avonden gelanceerd gaan worden. Houd hiervoor onze 
Facebookpagina Jong Bisdom Den Bosch voor in de gaten of meld je aan voor de JBDB Whatsappservice, door een 
berichtje te sturen naar 0628581884. 

 

 

Voor in jouw agenda… 

Jong Bisdom Den Bosch is ‘abrupt’ tot stilstand gekomen, maar achter de schermen druk bezig met een nieuw aanbod voor het JBDB seizoen 
2020-2021 én mogelijk nog een enkel moment voor de zomer.  
Zie hieronder een overzicht van de huidige stand van zaken. Maar blijf vooral op de hoogte van ons via Facebook, deze nieuwsbrief of JBDB 
Whatsappservice (stuur een berichtje naar 0628581884). 

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 – Vrijdag 5 – zondag 7 maart 2021 
 
Tiener- en jongerenactiviteiten. 
Wereldjongerendag / Palmzondag – Zondag 5 april 2020 
Power of Fire (vormelingen) – Zaterdag 18 april 2020 
Tuinfeest – Zaterdag 4 juli 2020 

Stay Tuned! 

 

Jong Bisdom Den Bosch (René, 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 
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