
De laatste maand van het jaar staat weer voor de deur, en hoe anders zal deze zijn?! Jong Bisdom Den Bosch nodigt je graag uit om ‘samen’ op weg naar 
Kerstmis te gaan in deze bijzondere tijd! En we hebben natuurlijk nog meer voor je. Veel leesplezier en hopelijk tot spreeks / ziens bij JBDB! 

 

 

Adventsretraite – JBDB Uitwisselingsgroep 

In verbondenheid met elkaar op weg naar een bijzonder Kerstfeest (in tijden van corona). Jong Bisdom Den Bosch sluit aan 
bij de adventsretraite van de jezuïeten. Deelnemers aan deze retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, 
meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Daarnaast is er de mogelijkheid om wekelijks deel te nemen aan een 
online geleide meditatie.  

We nodigen jongeren van harte uit om dit in verbondenheid met elkaar te beleven door middel van een JBDB 
Uitwisselingsgroep.  
Klik hier voor meer informatie en aanmelden. Aanmelden kan alleen deze week nog! 

 

 

JBDB On Tour 3 (& verder) 
De Bijbel is niet om gelezen te worden, maar om in jou ontvangen te worden! 
De Bijbel benaderen met de ander voor je! 
Zomaar uitspraken waar je iets mee hebt, of niet, waar je iets mee kan of juist niet? Eén ding is zeker: de Bijbel is meer dan 
een Heilig Boek alleen! Wil je de Bijbel en jouw ervaring dichter bij elkaar brengen? Kom dan ook naar JBDB on Tour 3. 
Deze avond is voorlopig verplaatst naar vrijdag 15 januari 2021, mits de coronamaatregelen die toelaat.  
Stay tuned! 
 
In de eerste helft van 2021 hebben we onder voorbehoud drie nieuwe verdiepingsavonden gepland. Geïnteresseerd? Schrijf 
de data alvast in je agenda! We zullen je tijdig op de hoogte stellen. Woensdag 10 februari 2021, Donderdag 22 april 
2021, Vrijdag 11 juni 2021. 

 

 

Blog: God zorgt! 
Het team van Jong Bisdom Den Bosch schrijft ook maandelijks een blog. Juist in deze tijd van afstand, willen we jou nabij 
blijven met woorden… 
(Let op: de blogs komen voortaan aan het begin van de maand online). 

“… overviel mij een gevoel van rust en dankbaarheid. God zorgt. Altijd en overal.”, klik hier voor de blog van november. 

 

https://www.bisdomdenbosch.nl/zie-ik-kom-spoedig/
https://www.bisdomdenbosch.nl/god-zorgt/


 

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). 

✓ Fratelli tutti: Een inspirerende encycliek over broeder- en zusterschap en een rechtvaardiger wereld. Het Franciscaans 
Studiecentrum zorgt voor negen webinars, waarbij deze nieuwe Pauselijke encycliek over ‘broederschap’ wordt verkend 
in het licht van hedendaagse thema’s als armoede, zorg, duurzaamheid en leiderschap. Zie bijlage voor meer 
informatie! 

 

Voor in jouw agenda… 

Dit jaar hebben wij een aangepast jaarprogramma, welke ook voortdurend veranderd! 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). 
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