
De eerste maand van 2021 ligt alweer bijna achter ons! Gezien de (grote) afstand van elkaar, mag het ongetwijfeld nog net: Team Jong Bisdom Den Bosch 
wenst jou (en je naasten) de allerbeste wensen toe. Mag 2021 een jaar vol hoop en lichtpuntje worden! In deze gloednieuwe nieuwsbrief een update, 
nieuwe woorden van nabijheid en vooral veel aanbod in de rubriek ‘met een blik op’. Van harte aanbevolen én natuurlijk ook om iets van jezelf te laten 
horen. Wij zijn er voor jou! 

 

 

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!  

Vrijdag 19 maart 2021, Donderdag 22 april 2021, Vrijdag 11 juni 2021. 

We zullen je tijdig op de hoogte stellen.  

Stay tuned! 

 

 

Blog: Als het weer stil wordt… 
Het team van Jong Bisdom Den Bosch schrijft maandelijks een blog.  

Juist in deze tijd van afstand, willen we jou nabij blijven met woorden… 

“Nu zitten we in de donkerste dagen van het jaar… Wat de schepping al niet met je gevoel kan doen!”, klik hier voor de blog 
van januari. 

 

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/blog-als-het-weer-stil-wordt/


 

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). 

✓ Bisdom Breda organiseert op zondag 31 januari 2021 een online WJD@Home editie voor jongeren binnen én buiten het 
bisdom! Vanuit huis uit alvast jongeren uit Nederland leren kennen die mogelijk samen op weg naar de WJD in Lissabon 
in 2023, een inleiding van Mgr. Liesen bijwonen en gespreksgroepjes. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

✓ Jong Katholiek komt in dit voorjaar met vier nieuwe online catechesesessies met onderwerpen van ‘geloof en rede’ 
tot en met ‘liefde en seksualiteit’. En van ‘(over)leven als christen’ tot en met een serieuze kennismaking met het 
denken van ‘Thomas van Aquino’.  
Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

✓ Geïnteresseerd in de grote spirituele meesters van de christenheid: Ignatius van Loyola, Hildegard van Bingen, 
Johannes van het Kruis en anderen? De kerknet-academie heeft een nieuwe (gratis) online cursus én één groot voordeel: 
volg de cursus waar en wanneer het jou uitkomt! Klik hier voor meer informatie en inschrijven. 

Speciaal voor kerkelijke vrijwilligers en beroepskrachten: 

✓ Voor kerkelijke vrijwilligers en beroepskrachten is er in maart 2021 de gelegenheid om meerdere webinars te volgen 
over mentorschap in het jongerenpastoraat. Aanleiding is een internationaal jongerenforum (2019), waarbij de 
Postsynodale Apostolische Exhortatie Christus Vivet centraal stond. Klik hier voor meer informatie en aanmelden of 
neem contact op met het team van Jong Bisdom Den Bosch! 

 

  

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/wjdhome-online-met-monseigneur-liesen
https://jongkatholiek.nl/artikelen/nieuwe-webinars/
http://nikolaassintobin.blogspot.com/2020/12/online-cursus-spirituele-grootmeesters.html
http://jongkatholiek.nl/agenda/inspiratie-avonden/


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!   
Ook in dit nieuwe jaar (2021) zitten we nog vast aan allerlei coronamaatregelen. Elke maand ontvang je een overzicht van de huidige stand 
van zaken in de nieuwsbrief. 
Maar blijf vooral op de hoogte van ons via Facebook, deze nieuwsbrief of JBDB Whatsappservice (stuur een berichtje naar 0628581884). 
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