De zomer staat voor de deur! Wordt dit een periode van rust voor jou? Uitrusten na een drukke periode? Of juist een verlenging van een rustigere
periode? Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Na de vakantieperiode zijn we weer terug met een nieuw jaarprogramma, een aantal
terugkerende activiteiten, maar ook gloednieuwe activiteiten! Kijk jij alvast mee vooruit? En vooral, zien we jou na de zomer weer? Wij kijken er naar
uit!

Jong Bisdom Den Bosch: (Online) Vieren & Ontmoeten
Liturgie vieren in kerken is weer mogelijk.
Op zondag 12 juli ben jij van harte welkom in de parochie van Sint Martinus in Cuijk, waar Mgr. Theo Lamers zal voorgaan in de
Eucharistieviering met Jong Bisdom Den Bosch.
Misschien lukt het jou – om wat voor reden dan ook – nog niet de publieke viering met ons mee te vieren.
No worries, je mag óók online aansluiten!
Klik hier voor meer informatie en aanmelden!

Zeilkampen Noventus

Het zeilkamp (Noventus) voor tieners – jongens én meisjes – gaat door, alhoewel in mini-vorm!
Tijdens deze mini-zeilkampen van 17-20 augustus zullen we twee dagen zeilen, en nog twee dagen vullen met andere leuke,
sportieve en inspirerende activiteiten.
Ga jij dit als tiener ook meemaken?
Klik hier voor meer informatie en aanmelden of stuur ons even een mailtje!

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…

“We gaan langzaam terug naar oude schema’s met nieuwe tijden en oude structuren met nieuwe regels”.
“Wat een broederliefde bloeide er gestaag op!” Houden wij dit vast …, klik hier voor de tweede blog.

Youth Pelgrimage Nederland (YPNED)
Youth Pelgrimage Nederland is een gloednieuwe activiteit, door én voor jongeren in Nederland, waarbij geloof en ontmoeting
centraal staan.
Op zaterdag 31 oktober 2020 zal de eerste editie van YPNED in Den Bosch zijn.
Zet de datum in je agenda en houd social media in de gaten om te zien wat deze dag jou te bieden heeft!

Jongerenreis Oeganda
Jong Bisdom Den Bosch organiseert een jongerenreis (18+) naar Oeganda in de zomer van 2021!

“Want in de ontmoeting met Oeganda ontmoet je God als je er voor open durft te staan. Hij zit in de geur van verbrand houtskool, in
de bass van de grote drum, in de wind die langs je gezicht waait, in de ontmoeting met de oude man die bij een hut zit of het jonge
kind dat water uit de pomp haalt, Hij spreekt en wijst de weg. Hij vertelt een verhaal dat je diep in je wezen raakt en veranderd. Durf
te voelen en durf te luisteren”!
Durf jij mee te gaan?
Stay tuned, na de zomer volgt meer informatie!

Voor in jouw agenda…
Jong Bisdom Den Bosch heeft voor het nieuwe werkjaar (2020-2021) een jaarprogramma gelanceerd.
Noteer jij deze dagen ook in de agenda?
Stay Tuned!
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