
September is alweer voorbij, en daarmee lijkt de herfst ook écht begonnen. Waar de herfst voor sommigen vooral staat voor nattigheid en kou, is het 
voor ons in ieder geval een periode vol gezelligheid: Ingrid is weer terug van verlof, en er staan weer een aantal activiteiten op de planning! 

  

 

Bijbel, Bitterballen, Bier! 

De eerste datum voor een verdiepingsavond is geprikt: op donderdagavond 21 oktober willen we samenkomen rondom de 
Bijbel. We kennen de belangrijke verhalen uit het Evangelie natuurlijk, maar de Bijbel heeft veel meer te bieden! 
 
Omdat we elkaar al lang niet meer hebben gezien, is dit ook een mooie gelegenheid om elkaar onder het genot van een 
(alcoholvrij) biertje met een bitterbal weer eens te spreken. Lust of mag je geen bier? Geen probleem, er zijn genoeg andere 
opties.  
 
De inloop is vanaf 19:30 uur, en de avond start om 20:00 uur. We komen samen op het bisdomkantoor (Parade 11). Deelname 
aan deze verdiepingsavond is gratis. 
Meer informatie of wil je jezelf aanmelden? Dit kan via jongeren@bisdomdenbosch.nl, en zet jezelf op aanwezig op dit 
Facebook-evenement. Hopelijk zien we je dan!  

   

 

21 november: Wereldjongerendag 

Naast de mondiale wereldjongerendagen die elke 3 jaar plaatsvinden (de WJD Lissabon zijn van 1-6 augustus 2023!), is er ook 
elk jaar een diocesane wereldjongerendag. Deze was altijd op Palmzondag, maar is door de paus verplaatst naar de feestdag 
Christus, Koning van het Heelal, wat dit jaar op zondag 21 november valt. Het thema wat de paus heeft gegeven aan deze 
jaarlijkse dag is als volgt: 

 
Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft jouw kracht, enthousiasme en passie nodig. 

Binnenkort komt er meer informatie over de invulling van deze activiteit, maar het wordt sowieso een dag vol ontmoeting! 
Houdt voor meer informatie onze website of onze sociale media in de gaten.  
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Welkom terug Ingrid! 

Na 5 maanden zwangerschapsverlof is onze collega Ingrid weer terug! Zoals jullie op de foto kunnen zien is ze bevallen van 
een gezonde dochter: Lieke.  

Ingrid heeft veel zin om weer aan de slag te gaan, en om jullie allemaal weer te ontmoeten.  
 
Wij zijn natuurlijk erg blij dat Ingrid weer terug is, en wensen haar veel succes komende periode! 

 

 

Blog: Op Ontdekking: Heiligen 
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… 

“Ik heb heiligen altijd lastige mensen gevonden. Heiligen zijn voor mij altijd ongrijpbaar geweest. Ik zag heiligen als mensen 
die in hun leven iets hadden bereikt wat ik nooit zou kunnen bereiken.” Verder lezen? Klik hier voor de blog van oktober! 

  

 

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). 

15-25 jaar: we zijn benieuwd naar jouw mening!  
Hoe denk jij over de toekomst, de kerk en je geloof? En ben jij tussen de 15 en 25 jaar oud? Doe dan mee met het 
jongerenonderzoek over jouw ideeën over de toekomst, de samenleving en het geloof. En… onder de deelnemers verloten we 
3 cadeaubonnen (naar keuze) t.w.v. 50 euro! Nog geen 16? Overleg even met je ouders; meer info vind je hier.   
Het onderzoek loopt nog tot en met 9 oktober, dus vul de vragenlijst snel in! Klik hier voor de vragenlijst. 
Dit onderzoek wordt gedaan door Jong Katholiek en diverse andere christelijke (jongeren)organisaties.  
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Voor in jouw agenda… 

 
Let op! De stiltedag is verplaatst van zaterdag 6 november naar zaterdag 11 december!  
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