
De eerste nieuwsbrief van dit nieuwe jaar en we hebben heel wat voor jou in petto! Met heel veel hoop dat we langzaam maar zeker steeds meer mogen 
en we eindelijk elkaar weer in het echt mogen ontmoeten. Wij kunnen niet wachten! Lees snel verder… 

 

Mysterytour 
“Er is iemand die jou heel graag wil zien”! 
Je weet dat je vrijdag 11 maart 2022 om 18.00 uur in Den Bosch moet zijn én je bent 48 uur later (op zondag 13 maart) weer 
terug. 
Ga jij mee op Mysterytour?  
Stay tuned!  
(Volgende week komt er iets meer informatie en kun je je hiervoor aanmelden!)  

 

 

Een synodale kerk? Laat je stem horen! 
Op weg naar een synodale kerk! Ga jij ook mee? 
Huh? Wat heb ik daar mee te maken? Waarschijnlijk ploppen er een aantal vraagtekens bij je op. Dit begrijpen we heel goed! 
Kijk dan maar eens naar dit filmpje! Geïnteresseerd? Enthousiast? Laat je stem horen en vul hier dan vragenlijst 1 in en/of 
noteer woensdagavond 2 februari in je agenda voor een online ontmoeting. 
(In februari en maart komt er achtereenvolgens ook nog vragenlijst 2 en 3). 
We luisteren graag naar je! 

 

 

WJD@Home - Verplaatst 
Er is een nieuwe datum gevonden voor de WJD@Home op Ameland. Het weekend voor jongeren (15-30 jaar) zou eerst 
plaatsvinden van 14 tot en met 16 januari, maar moest worden uitgesteld vanwege de coronamaatregelen.  
Het weekend vindt nu plaats van vrijdag 29 april tot en met zondag 1 mei 2022. 
 
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.youtube.com/watch?v=OjzR01IKzQk
https://forms.gle/QuSGLvYmpXFjSv969
https://www.bisdomdenbosch.nl/nieuwe-datum-weekend-wjdhome-bekend/


 

Blog: Zwijgen, zien en horen 
Het team van Jong Bisdom Den Bosch schrijft ook regelmatig een blog. Juist in deze tijd van afstand, willen we jou nabij 
blijven met woorden… 

“Een cruise naar Angola, hoe dan? …  

Het cruiseschip bestaat uit twee kano’s met daarop een plank en een aantal houten stoelen”,  

verder lezen? Klik hier voor de blog van januari! 

  

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! 

 

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/blog-zwijgen-zien-en-horen-januari-2022/


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

Jong Bisdom Den Bosch telefoonnummer (óók WhatsApp):  
0735232061 (Ingrid) / 0735232065 (Aletta) 

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