
PASTORAAL WERKPLAN 2021-2022 – JONG BISDOM DEN BOSCH 

 

Samen bouwen we een Thuis! 

 

TEAM JONG BISDOM DEN BOSCH 

Bestaat uit Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster voor 0.8fte), Laura Nieuwlaat (tienerwerkster voor 

0.8fte) en René Lamers (diaken en bisschoppelijk gedelegeerde voor JBDB voor 0.2fte). Per januari 

2021 vallen de noemers tiener- en jongerenwerker weg, Ingrid en Laura worden beiden 

opbouwwerker tiener- en jongerenpastoraat. 

MISSIE & VISIE 

Met vreugde & enthousiasme willen wij door middel van nabijheid & vertrouwen werken aan een 

geloofsgemeenschap voor jongeren, waarin zingeving centraal staat, opdat iedereen die betrokken 

is bij JBDB, Gods liefde mag ontvangen, dit mag bloeien en groeien! 

 

Qua visie willen wij als eerste de focus leggen op relatieopbouw, niet alleen met jongeren en 

tieners (“diocesane poot”) maar ook met parochies, pastoraal werkenden, kerkelijke vrijwilligers en 

andere netwerkcontacten. Via deze zogenoemde “netwerkpoot” willen we een web weven waarin 

we samen met anderen in hetzelfde veld het geloof kunnen vieren, beleven, uiten en verspreiden. 

We willen een relatie opbouwen, vertrouwen creëren en daarmee samen bouwen aan de levendige 

kerkgemeenschap voor jong én oud. Daarnaast willen wij een plek creëren en zijn, onze figuurlijke 

JBDB-boerderij1, waar alle jongeren zich thuis voelen en thuis mogen komen, waar ze zichzelf 

mogen zijn. Op deze plek, die overal kan zijn, vindt er ontmoeting plaats tussen jong en oud, tussen 

rassen, talen en culturen, mag er samen geleefd en gedeeld worden. Het is een stabiele plek die 

levendig is maar ook rust biedt. Dit kan zijn tijdens een diocesane activiteit, maar kan ook binnen 

de parochie zijn of bij JBDB.   

 

STRATEGIE – CONCRETE DOELEN 

De bovenstaande missie en visie dragen concrete doelen met zich mee voor de komende 5 jaar. 

Hieronder staat een samenvatting van de doelen die gestart en/of gerealiseerd worden in het jaar 

2021-2022. Elk doel draagt ook concrete cijfers met zich mee: geen deadline maar een gezond 

streven om ons aan vast te houden, zonder druk om deze cijfers te bereiken. Hoofddoel van ons 

beleidsplan is het contact met jongeren, daarmee staat of valt alles. Alle doelen hieronder staan 

dus in dienst van de relatieopbouw met jongeren. 

 

1. Jongerenplatform Jong Bisdom Den Bosch: 

a. In de komende twee jaar zo’n breed mogelijk draagvlak creëren: jong/oud, 

student/werkend, verschillende rassen/nationaliteiten. Dit hangt nauw samen met 

het netwerk: door meer tijd en aandacht te investeren aan het netwerk, hopen wij 

meer jongeren met verschillende achtergronden te leren kennen die een bijdrage 

kunnen leveren in het Jongerenplatform van Jong Bisdom Den Bosch. 

b. De vier verschillende kringen van het Jongerenplatform JBDB: 

i. Kernteam: 6 leden = 3 man/ 3 vrouw + gastleden 

ii. Projectgroep: per activiteit groep van 3 externe leden 

iii. Helpende handen-club: afhankelijk van activiteit ±10 personen 

iv. Gebedsgroep: wisselend 

 

 
1 Zie beleidsplan Jong Bisdom Den Bosch 2021-2025 voor verdere toelichting van deze metafoor 



2. 30+ platform 

a. Groep bestaande uit vijf 30+ jongeren en de bisschoppelijk gedelegeerde als 

begeleider, die graag samen verdieping en uitwisseling zoeken.  

b. Idee is om een vijftal keer per jaar samen te komen. Pilot start in september 2021, 

na één jaar evaluatie. Tijdens pilot wordt het concept gepromoot. 

 

3. Netwerk – flexplekken 

a. Minstens 1 keer per week in een andere parochie aanwezig zijn om contact te 

zoeken met plaatselijke pastorale krachten en vrijwilligers. Focus is nabijheid! Er 

wordt contact gezocht met een 10 parochies, vragen of zij er open voor staan. Start 

pilot in november 2021 tot juli 2022. Na één jaar evaluatie en evt. doorzetten. 

b. In de aanloop naar o.a. de reis naar Oeganda en WJD Lissabon, extra focus op 

persoonlijke relaties en 1-op-1 contacten met jongeren én pastorale 

werkers/vrijwilligers. 

 

4. Samenwerking familie- en gezinspastoraat: 

a. Twee/drie wekelijks overleg team FP en team JBDB: Start maart 2021. 

b. Jonge (echt)paren: bijeenkomsten 5 keer per werkjaar, 15 stellen uit verschillende 

parochies. Organisatie is samenwerking tussen lid familiepastoraat en één of 

meerdere echtparen. Pilot is gestart in september 2019. 

c. On/Offline familiepastoraat: komt eens in de 6 weken bij elkaar om ervaringen te 

delen. Altijd één teamlid van JBDB aanwezig voor tegemoetkoming en contact 

familiewerkers. 

d. Diocesane dag familiepastoraat: manier om tieners binnen gezin op een organische 

manier kennis te laten maken met JBDB. Concreet: JBDB biedt helpende hand op 

eerste diocesane familiedag 3 juli 2021. 

 

5. Andere netwerkcontacten: 

a. Eén opbouwwerker JBDB neemt deel aan Officium Iuventutis. Net als voorgaande 

jaren open voor contact en actieve houding in zoeken van 

toenadering/samenwerking. 

b. Er wordt opnieuw contact gezocht met vitale religieuzen en nieuwe bewegingen. 

Focus op het warmhouden van deze contacten, ze kunnen een verfrissende blik 

geven op ons jongerenwerk. Start november 2021, project zonder einddatum. 

 

6. Filmpje “Wij hebben je hard(t) nodig” 

a. Pilot met video “Wij hebben je hard(t) nodig: in september 2021 wordt er een start 

gemaakt aan het vormingsmateriaal dat bij de video wordt geleverd. Pilot met 

parochie start in januari 2022. 

 

7. Emmaüsgangers: 

a. Per september 2021 is er een groep gevormd van geestelijken en pastorale krachten 

die mee willen werken aan dit project2. De pilot kan in januari 2022 van start, na 

één jaar draaien een evaluatie. 

 

8. Zichtbaarheid in project en product: harmonie (merchandise en aankleding) en 

jongerenruimte: 

a. In mei 2021 wordt met een projectgroep gestart over het inrichten van de 

jongerenruimte. Focus ligt op het gebruiksklaar maken van de jongerenruimte per 

januari 2022.  

b. In januari 2022 wordt gestart met een brainstorm over de merchandise/aankleding 

van JBDB. Er bestaat dan ook een grotere kans dat evt. activiteiten en 

bijeenkomsten door kunnen gaan.  

 
2 Voor meer informatie over het project: zie Beleidsplan JBDB 2021-2025 



 

9. Communicatieplan: 

a. In het beleidsplan JBDB 2021-2025 zijn twee verschillende versies van een 

communicatieplan opgenomen. Deze zijn respectievelijk voor de diocesane- en 

netwerkpoot van JBDB. In Mei 2021 zal een start gemaakt worden met de 

implementatie van de plannen.3 

 

10. Duurzaamheid: 

a. Expert duurzaamheid uitnodigen om samen met het team JBDB een plan te maken 

om de activiteiten en werkzaamheden van JBDB te verduurzamen. Doel is om per 

oktober 2021 concrete plannen te hebben om groenere stappen te kunnen zetten.4 

 

11. Jaarprogramma 

a. Mocht het zo zijn dat vanaf september 2021 de jaarplanning door kan gaan zoals hij 

gepland is (zonder de 1,5 meter afstand), dan hebben we onderstaand 

jaarprogramma in gedachten. Het hangt natuurlijk van de huidige maatregels af of 

het ook daadwerkelijk zo door kan gaan. 

 

JBDB Activiteit Wanneer 

Zeilkamp tieners Zaterdag 28 augustus t/m  

zaterdag 4 september 2021 

(Help mee met de) Power of Fire Vrijdag 1 oktober 2021 & Zaterdag 2 oktober 2021 

Stilte/kloosterdag Zaterdag 6 november 2021 

Wereldjongerendag Zondag 21 november 2021 

WJD@Home Ameland (landelijk) Vrijdag 28 januari t/m zondag 31 januari 2022 

Mysterytour Vrijdag 11 maart t/m zondag 13 maart 2022 

(Help mee met de) Power of Fire Vrijdag 22 april 2022 & Zaterdag 23 april 2022 

Tienerweekend + afsluitend Tuinfeest Vrijdag 17 juni t/m zondag 19 juni 2022 

Voorbereidingsweekend Jongerenreis 

Oeganda 

Vrijdag 8 juli t/m zondag 10 juli 2022 

Jongerenreis Oeganda Vanaf zaterdag 24 juli 2022 

 

 

 
3 Voor de volledige plannen: zie beleidsplan JBDB 2021-2025 
4Denk bijvoorbeeld aan het minderen van plastic gebruik, carpoolsystemen, minderen vleesconsumptie, extra 
aandacht voor duurzaamheid d.m.v. lezingen, activiteiten. 


