
We zijn er weer! Na een zomer die toch een beetje anders was dan anders zijn velen van ons (waaronder wij!) weer vol frisse moed begonnen aan een 
nieuw werkjaar. Langzaam komt de boel weer op gang en daarbij hoort deze eerste nieuwsbrief! Hebben jullie allemaal een goede zomer gehad? Hopelijk 
kunnen ook jullie weer uitgerust aan de slag. We hopen jullie dit jaar ook weer terug te zien bij JBDB! 

 

 

JBDB On Tour 1: Een jonge katholiek zijn 
JBDB on Tour, een nieuw initiatief van Jong Bisdom Den Bosch sinds vorig jaar!  
Ook in dit najaar zullen we een drietal verdiepingsavonden voor jongeren (16-30 jaar) aanbieden, waarbij de gedelegeerde 
voor Jeugd & Jongeren in ons bisdom – René Lamers – ons mee die diepte in neemt rondom het thema ‘een jonge katholiek 
zijn’. Kan een jonge katholiek modern zijn? Geloven in het dagelijks leven.. hoe doet je dat? En heb je daar nog iemand 
anders voor nodig? 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag deelnemen aan deze avond? Klik hier voor meer informatie! Let op: er is een 
maximaal deelnemersaantal van 18 personen, wacht dus niet te lang! 

 

 

 

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? 
Binnenkort volgt meer informatie! 

 

 

Voor in jouw agenda… 

Dit jaar hebben wij een aangepast jaarprogramma. Een aantal vaste activiteiten zijn weggehaald, omdat ze simpelweg niet te organiseren 
waren onder de huidige Coronamaatregelen. Dit geeft daarentegen ook ruimte om na te denken over hoe we ons jaarprogramma zouden 
willen invullen en waar we als Jong Bisdom Den Bosch naartoe willen.. een beetje bezinning voor iedereen dus!   
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). 

https://www.bisdomdenbosch.nl/jbdb-on-tour-een-jonge-katholiek-zijn/


TOT SNEL! 

 

 

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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