“Er schijnt licht aan het einde van de tunnel”… alleen vooralsnog zitten we nog in die tunnel. Nu er weer een maand achter ons ligt, wederom een
gloednieuwe nieuwsbrief van Jong Bisdom Den Bosch voor jou met een nieuwe mogelijkheid om elkaar online te ontmoeten!
JBDB Online ontmoetingen
Op 11 maart en 22 maart zijn er twee online ontmoetingen geweest, waarbij jongeren samen met elkaar konden delen.
Kleinschalig, laagdrempelig en zeer waardevol! We bieden daarom ook graag nieuwe mogelijkheden aan.
Op dinsdag 6 april 2021 van 20.00 – 21.00 uur komen we wederom met jongeren samen voor een online ontmoeting.
Pasen zal dan net achter ons liggen en het team van JBDB kijkt er naar uit om samen te delen hoe we dit Paasfeest
hebben beleefd. Wil je erbij zijn? Laat het dan even weten door een berichtje te sturen naar de JBDB telefoon ( 06
28581884) of een mailtje naar jongeren@bisdomdenbosch.nl. Je kunt dat ook nog op de avond zelf (vóór 20.00 uur)
doen. Die avond krijg je dan de link voor de online omgeving toegestuurd!
Van harte aanbevolen!

Blog maart 2021
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…
“Jezus toelaten in jouw Chamber of Secrets… jouw heilige grond. Vandaar uit mogen jouw vragen komen…”, klik hier voor de
blog van maart.

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).
✓

Mariabedevaart voor gezinnen: het team Familiepastoraat nodigt parochies uit om op zaterdag 3 juli met hun gezinnen
naar Den Bosch te komen. Na een ontvangst, zijn er in de stad op allerlei bijzondere plekjes aanschuif-workshops
rondom het leven en de verering van Maria. Na een lunch en aansluitende viering met de bisschop gaat iedereen met
een lekkere snack weer voldaan naar huis. Uiteraard wordt deze dag coronaproof georganiseerd.

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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