
Hoe is het met je? Ondertussen hebben we met Pinksteren de Heilige Geest weer mogen ontvangen en zijn langzaam maar zeker publiekelijke vieringen 
in onze kerken weer toegestaan. De samenleving gaat weer een beetje draaien en wij zijn genoodzaakt te wennen aan een stukje andere realiteit. Jong 
Bisdom Den Bosch is daar nog even niet bij, althans niet in het elkaar letterlijk ontmoeten. Uiteraard in gebed en eenheid altijd met elkaar verbonden. 
We zijn mogelijkheden voor na de zomer aan het onderzoeken. Stay tuned! 
 

 
 

Even terugkijken… Jong Bisdom Den Bosch: Online Vieren & Ontmoeten 
Op zondag 24 mei vond JBDB: online vieren & ontmoeten voor de eerste keer plaats. 
“Een mooie verbinding voor de ontmoeting na de eucharistieviering. Ondanks de afstand was iedereen toch dicht bij elkaar…”, 
lees hier verder. 
Er zal binnenkort een vervolg komen hiervan. Stay tuned! 

 

 

 

Nieuw: Blog JBDB 
Het team van Jong Bisdom Den Bosch is begonnen met het schrijven van blogs. Juist in deze tijd van afstand, willen we jou 
nabij blijven met woorden… 

“Een – in eerste instantie – vreemde gewaarwording, onwerkelijke situatie…  
Wanneer worden we weer wakker en gaat het leven weer door zoals we dat graag willen of in ieder geval zoals we dat gewend 
waren”…, klik hier voor de allereerste blog. 

 

 

 

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). 

✓ Leefgroep Elim Tilburg; woon of studeer jij in Tilburg? Ben je van plan om in Tilburg te gaan worden? Of zoek je nog een 
andere woning? Misschien is een christelijke leefgroep dan wel iets voor jou. Leefgroep Elim biedt jou deze unieke kans. 
Klik hier snel verder voor meer informatie (of stuur het gerust door naar bekenden in jouw omgeving die hierin mogelijk 
interesse hebben). 

 

 

https://www.bisdomdenbosch.nl/jbdb-online-vieren-ontmoeten/
https://www.bisdomdenbosch.nl/als-het-stil-en-leeg-wordt-om-je-heen/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.elimgroep.nl/


Voor in jouw agenda… 

Jong Bisdom Den Bosch is achter de schermen druk bezig met een nieuw aanbod voor het JBDB seizoen 2020-2021.  
In de volgende nieuwsbrief (de laatste voor de zomer) zal hierover meer bekend worden. 

Stay Tuned! 
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