
De laatste dagen van de zomervakantie zijn in zicht, en voor sommigen misschien zelfs al voorbij, 
en hoewel dit betekent dat school, studie of het werkende leven weer begint, betekent dit ook de 
start van het nieuwe jaar bij Jong Bisdom Den Bosch. We zijn alweer druk bezig met het opstarten 
van activiteiten, dus hopelijk zien we jullie snel! 

 
 

 

(Help mee met de) Power of Fire: 2 oktober 2021 

 
Omdat de Power of Fire van vorig jaar is verplaatst, zal de Power of 
Fire dit jaar 2 keer plaatsvinden! De eerste editie is op 2 oktober. 
Deze POF zal vooral gericht zijn op vormelingen die de afgelopen 
periode hun vormsel hebben mogen ontvangen, maar nooit de 
mogelijkheid hebben gehad om naar de Power of Fire te gaan. Deze 
groep willen we van harte uitnodigen om op 2 oktober met ons het 
vormsel te vieren! Aanmelden kan via de parochie, vóór 15 september.  
 
En ook voor deze editie van de POF hebben we jullie hulp nodig! Want 
op de Power of Fire laten we graag zien aan alle vormelingen dat de 
kerk jong en vol vuur is. We hebben mensen nodig voor de catering, de 
springkussens, het ondersteunen bij de eucharistieviering, het 
begeleiden van de tocht naar het Sint Janscentrum… Verschillende 
hand-en-spandiensten dus! Wil en kun jij op 2 oktober helpen met de 
POF?  Laat dit dan aan ons weten door ook vóór 15 september een e-
mail te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl!  

  

 

Oeganda 2022 geannuleerd  

De werkgroep Oeganda is achter de schermen al in 2019 begonnen met 
het voorbereiden van een jongerenreis naar Oeganda. Toen kwam het 
corona-virus wat deze plannen abrupt verstoorde, waardoor de reis 
werd uitgesteld naar de zomer van 2022. Inmiddels zijn we op een 
punt aangekomen dat de voorbereidingen voor volgend jaar echt 
moeten beginnen, en moest er dus definitief een knoop worden 
doorgehakt of de reis door kon gaan of niet. Met pijn in het hart ziet 
de werkgroep dat de situatie in de wereld nog te onvoorspelbaar is om 
de verantwoordelijkheid te dragen een groepsreis te organiseren naar 
Oeganda. De reis naar Oeganda zal dus helaas niet doorgaan in 2022. 
 
Onze hoop is dat we na de wereldjongerendagen in Lissabon een 
nieuwe datum kunnen prikken voor een jongerenreis naar Oeganda.  

 

 

Impressie Zeilkamp Noventus  
 
28 augustus was het dan eindelijk zover: de start van Zeilkamp 
Noventus! De week loopt inmiddels bijna ten einde, maar heb je altijd 
al willen weten hoe het er nou aan toe gaat op zo’n zeilkamp? Kijk dan 
op de facebook-pagina van het zeilkamp! Klik hier voor een impressie.  
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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). 

✓ Ruth is een familiemusical, uitgevoerd door groot en klein en 
gespeeld voor jong en oud. Een verhaal over een leven met 
hoogte- en dieptepunten. Laat je raken door een eeuwenoud 
verhaal dat niets van zijn kracht heeft verloren. Beleef het 
mee! Een ervaring vol van hoop, die je niet makkelijk zult 
vergeten..  
Lijkt het je leuk om deze musical te bezoeken? In Den Bosch 
speelt deze musical op zondagmiddag 19 september. Klik hier 
voor meer informatie en tickets! 

✓ Op 25 september is de Franciscaanse Jongerendag te Megen. 
Het thema van deze dag zal “Ontmoeting” zijn. De dag wordt 
ingeleid door prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer, en er 
zullen diverse workshops zijn om aan deel te nemen. Ook 
zitten er twee maaltijden bij deze dag inbegrepen, de eigen 
bijdrage zal dan ook €15,- zijn. Het wordt een mooie dag, klik 
hier voor meer informatie en om jezelf op te geven! 

  

Voor in jouw agenda… 
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