
De een na laatste maand is alweer bijna half voorbij, we naderen het einde van het kerkelijk jaar en daarmee ook dé Wereldjongerendag! De Paus zei: 
“De wereld heeft jouw kracht, enthousiasme en passie nodig”! Maar hoe doen we dit, nu de wereld weer (deels) ‘stilgezet’ wordt? Ook al kunnen we 
elkaar niet ontmoeten tijdens dé Wereldjongerendag, in gebed en eenheid (en op afstand) blijven wij met jou verbonden! Wij hopen dat we jou in de 
(nabije) toekomst opnieuw mogen ontmoeten. Stay safe! 

  

 

Wereldjongerendag – Zondag 21 november 2021 
“Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft jouw kracht, enthousiasme en passie nodig”! 

Op dé jaarlijkse Wereldjongerendag (vanaf dit jaar op het feest van Christus Koning en niet meer op Palmzondag) vieren 
jongeren over de hele wereld samen dat een jonge kerk zijn zeker mogelijk is!  
Helaas hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten om aankomende zondag niet samen te komen in Eindhoven.  

Zoals de bisschoppen zeggen: “We hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten 
behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving”. 

  

 

Stiltedag – Zaterdag 11 december 2021 
“In stilte…  
… hoor je de mooiste dingen”. 
 
Stilte: het is iets wat we tegenwoordig niet veel opzoeken. Is het eng om (een hele dag) stil te zijn? Hoe doe je dit? Maakt het 
je nieuwsgierig? Durf jij te luisteren? 
Kom dan ook naar de Stiltedag en ervaar de stilte zoals je – wellicht – nog nooit eerder hebt gedaan. Klik hier voor meer 
informatie en aanmelden.  

  

 

WJD@Home – 14-16 januari 2022 
JongKatholiek nodigt jongeren uit heel Nederland van 15-30 jaar uit om samen te komen op Ameland tijdens de WJD@Home.  
Nieuwe vrienden maken en oude bekenden weer zien, dit weekend is een perfecte opstap naar de WJD Lissabon 2023. 
 
Jong Bisdom Den Bosch reist ook mee en zorgt zelfs met een bus ervoor dat we allemaal op tijd de overtocht kunnen maken 
op vrijdagavond.  
Ga je mee? Klik hier voor meer informatie en aanmelden.  
 
Wil je eerst nog meer informatie vanuit ons? Dat kan zeker, stuur een mailtje of whatsappberichtje naar jongerenwerkster 
Ingrid!  

 

https://www.bisdomdenbosch.nl/jong-bisdom-den-bosch-stiltedag/
https://www.bisdomdenbosch.nl/jong-bisdom-den-bosch-stiltedag/
https://jongkatholiek.nl/agenda/wjd-home-2022/


 

Bereikbaarheid Jong Bisdom Den Bosch 
Jong Bisdom Den Bosch is sinds kort bereikbaar op andere telefoonnummers. Via deze weg willen we je hiervan op de 
hoogte stellen! 
Het ‘oude’ JBDB-nummer (06-28581884) is niet meer bereikbaar. 
 
In het vervolg zijn wij bereikbaar op onderstaande telefoonnummers.  
Hierop zijn we telefonisch bereikbaar op (onze) werkdagen.  
Er kan ook altijd naar dit 073-nummer een berichtje via Whatsapp gestuurd worden! 
Laura Nieuwlaat: 073-5232069 
Ingrid van Zeeland: 073-5232061 

  

 

Rubriek “Met een blik op…” 
In deze 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). 

✓ Hoor je mij? Soms kun je het gevoel hebben dat het allemaal anders moet of dat je iets anders zou willen met je leven. 
Kan het zijn dat God jou roept om een religieus leven te leiden? Negen vrouwengemeenschappen in ons bisdom nodigen 
je uit om een kijkje te komen nemen. Op zo’n dag ben je te gast bij een religieuze gemeenschap. Kijk hier voor meer 
informatie, data en aanmelden. 

✓ Bijeenkomsten voor Young Professionals. Je hebt de afgelopen tijd een en ander voorbij zien komen over het ‘missionair 
zijn’ van de kerk. Of je denkt: ik wil de Kerk relevant maken in mijn omgeving, maar waar begin ik in hemelsnaam? 
Misschien zijn de volgende twee bijeenkomsten in januari en maart 2022 interessant voor jou. Kijk hier voor meer 
informatie, data en aanmelden. 

  

  

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://www.knr.nl/hoor-je-mij/
https://missionaireparochie.nl/drie-bijeenkomsten-voor-young-professionals


Voor in jouw agenda… 

Naast een aantal grotere activiteiten (zie hieronder jaarprogramma), waarvan een deel ook nieuwe initiatieven zijn, organiseert Jong Bisdom 
Den Bosch ook verschillende soorten verdiepingsavonden en/of andere ontmoetingen. Deze steken we sinds dit schooljaar echter spontaner 
in. Benieuwd wanneer de verdiepingsavonden zijn? Wij ook! Er ligt nog niks vast, maar blijf op de hoogte door middel van deze nieuwbrief, 
sociale media of meld je aan voor de JBDB-Whatsappservice! 

 

  

Jong Bisdom Den Bosch (René, Laura en Ingrid) 
jongeren@bisdomdenbosch.nl 

Jong Bisdom Den Bosch telefoonnummer (óók WhatsApp):  
0735232061 (Ingrid) / 0735232069 (Laura) 

www.jbdb.nl / www.jongbisdomdenbosch.nl 
Facebook / Instagram Jong Bisdom Den Bosch 
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