Het is weer bijna het einde van de maand en het voorjaar lijkt zich (helaas) te gaan herhalen. We brengen mogelijk weer veel tijd thuis door en
ontmoetingen zijn veelal online. Of de werkdruk neemt weer toe. Eén ding is zeker, we kunnen er niet omheen, Covid-19 bepaalt nog steeds ons leven en
dat is ook zo voor Jong Bisdom Den Bosch. Maar in gebed en eenheid blijven we verbonden en we blijven kijken naar mogelijkheden voor ontmoetingen
face-to-face. Want ‘nabijheid’ dat realiseren wij graag!
JBDB On Tour 3: Praktisch gebruik van de Bijbel
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 donderdag 3 december, mits de coronamaatregelen die toelaat.
Stay tuned!

Jongerenreis Oeganda
Jong Bisdom Den Bosch verplaatst de jongerenreis (18+) Oeganda naar de zomer van 2022!

“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”!
Uitstel is zeker geen afstel! De inhoud van deze reis blijft staan, lees hier voor meer informatie.
Stay tuned!

Even terugkijken… JBDB on Tour 2
Op vrijdag 2 oktober was de tweede avond van JBDB on Tour: een jonge katholiek zijn.
“Naast jouw gedrag tegenover onze naasten en de schepping, gaat het veeleer om jouw relatie met … ”, lees hier verder.

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).
STAY TUNED!
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