
De laatste dagen van het jaar 2020 zijn aangebroken en wat een jaar is het geweest… Vele bezigheden in ons leven kwamen tot stilstand. Desondanks 
mogen we ook dit jaar weer uitkijken naar de geboorte van het Licht in ons leven.  
Jong Bisdom Den Bosch wenst jou en al je dierbaren een zalig (en bijzonder) Kerstmis toe. Een goed uiteinde en bovenal een fantastisch begin van het 
nieuwe jaar. Hopelijk tot ziens bij JBDB in het nieuwe jaar! 

 

 

JBDB On Tour 3 (& verder) 
In de eerste helft van 2021 hebben we onder voorbehoud drie nieuwe verdiepingsavonden gepland.  

Geïnteresseerd? Schrijf de data alvast in je agenda!  

Woensdag 10 februari 2021, Donderdag 22 april 2021, Vrijdag 11 juni 2021. 

We zullen je tijdig op de hoogte stellen.  

Stay tuned! 

 

 

Mysterytour 
Met pijn in het hart heeft de voorbereidende werkgroep van de Mysterytour moeten besluiten om deze activiteit tijdelijk in 
de ‘ijskast’ te zetten.  

Maar de uitnodiging blijft hetzelfde: Jij wordt op een vrijdagavond verwacht in Den Bosch en het enige dat je weet is dat je 
op zondagavond rond dezelfde tijd weer terug bent. 

48 uur later… durf jij je rugzak op te pakken en mee te gaan op Mysterytour? 

 

 

Blog: Verwachtingsvol groeien! 
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). 

“… het fundament in ieder levensjaar van mij om verwachtingsvol te groeien naar de komst van Jezus Christus.”, klik hier 
voor de blog van december. 

 

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/verwachtingsvol-groeien/


Voor in jouw agenda… 

Dit jaar hebben wij een aangepast jaarprogramma, welke ook voortdurend verandert! 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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