
Een nieuwe maandelijkse nieuwsbrief vol met mogelijke ontmoetingen tussen jou en Jong Bisdom Den Bosch! Van verdieping tot vieren, van online naar 
real-life én van de handen uit de mouwen naar woorden ter inspiratie voor jou.  
Veel leesplezier! We kijken er naar uit jou te ontmoeten daar waar jij je ‘thuis’ voelt! 

 

 

Quo Vadis 
Waarheen gaat gij … waarheen gaan wij? Dat was de vraag die een groepje katholieke twintig/dertigers zichzelf stelde tijdens 
een gezellig avondje samen.  
Want wat was het geval? Er was een gevoel dat ze tussen het wal en schip dreigden te raken… 
Een nieuw initiatief is gelanceerd: Quo Vadis!  
Wordt jouw interesse gewekt? Kijk dan hier voor het filmpje en hier voor meer informatie!  
Weet dat je welkom bent! 

 

 

 

Een synodale kerk? Laat je stem horen! 
Op weg naar een synodale kerk! Ga jij ook mee? 
De 3de (en tevens laatste) vragenlijst staat online! 
Laat je stem horen en vul hier dan vragenlijst 3 in en/of noteer maandagavond 11 april in je agenda voor een online 
ontmoeting. 
We luisteren graag naar je! 

 

 

 

JBDB Viert! 
JBDB Viert! Een nieuw initiatief van het Jongerenplatform Jong Bisdom Den Bosch gaat van start en jij bent ook van harte 
welkom!  
Eens in de 2 maanden gaan we meevieren op zondag in een parochie in ons bisdom om onze zichtbaarheid lokaal te vergroten 
én te laten zien dat jongeren ook een plaats in de kerk hebben! Ga je mee?  
Zondag 27 maart om 9.30 uur zijn we welkom in de H. Antonius Abt kerk in Schaijk.  
Eerst meer informatie? Stuur ons een berichtje! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UsG2N1KH2hA
https://www.bisdomdenbosch.nl/quo-vadis/
https://forms.gle/ko1KL7R26SZvQS4S6


 

Verdiepingsavond 31 maart 2022 
De eerste verdiepingsavond is gepland en wel op donderdag 31 maart 2022.  
Als spreker hebben we priester en moraaltheoloog Anton ten Klooster te gast.  
Hij zal een interactieve lezing houden waarbij hij ingaat op de antiracisme protesten.  
Op welke manier kunnen we luisteren naar ervaringen van slachtoffers? En hoe zijn onze eigen denkbeelden hierover 
gevormd?  
 
We horen graag of je erbij bent, stuur hiervoor een mailtje naar aanmelding@bisdomdenbosch.nl  
 

 

 

 

Help mee met de P(ower) O(f) F(ire) 23 april 2022 
Op 23 april 2022 is het weer tijd voor de Power of Fire, een dag vol vuur voor de vormelingen van ons bisdom in Den Bosch.  
Het wordt weer een dag vol workshops, springkussens en gezelligheid.  
Om te laten zien dat de Kerk in ons bisdom leeft en vol vuur is, hebben we jouw hulp nodig!  
 
Wil jij ook zorgen dat de vormelingen een dag beleven die ze nooit meer vergeten, en zelf ook iets van het vuur van de Geest 
proeven?  
Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

 

 

 

Terugkijken: Mysterytour 
“Een weekend waarin jongeren 48 uur meegenomen werden en geen idee hadden wat ze gingen doen of waar ze naar toe 
gingen…”.  
We mochten eindelijk op Mysterytour.. en wat was het positief!!  
Lees hier een kort verslag. 

 

  

mailto:aanmelding@bisdomdenbosch.nl
https://www.bisdomdenbosch.nl/help-mee-met-de-power-of-fire/
https://www.bisdomdenbosch.nl/geslaagde-mysterytour/


 

Blog: Ratatouille 
Het team van Jong Bisdom Den Bosch blijft de maandelijkse blog schrijven…  
Woorden van nabijheid speciaal voor jou.  

“Naast dat het een pittig Frans groentegerecht is, staat dit woord ook voor een verzameling van zeer uiteenlopende zaken, 
ofwel een mengelmoes”, verder lezen? Klik hier voor de blog van maart! 

  

 

 

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). 

✓ Crossover: van 30 april t/m 5 mei 2022 vindt het tienerkamp Crossover plaats!  
Tieners en medewerkers vieren samen en leren over een persoonlijke relatie met Jezus, leven met de Heilige Geest en het 
verstaan van Gods stem. Interesse? Klik hier voor meer informatie. 

  

Voor in jouw agenda… 

We mogen steeds weer meer en daarom kijken we er ook enorm naar uit om je te mogen ontmoeten op één van onze vele bijeenkomsten.  
Geïnteresseerd? Noteer de data in je agenda en blijf op de hoogte door middel van deze nieuwsbrief, sociale media of meld je aan voor de 
JBDB-Whatsappservice! Eerst vragen ergens over? Laat gerust van je horen! 

Activiteiten / Verdiepingsavonden: 

Verdiepingsavond: 31 maart 

Help mee met de POF: 23 april 

WJD@Home Ameland: 29 april – 1 mei 

Verdiepingsavond: 25 mei 

De nacht van de St. Jan (i.s.m. Sint-Janskathedraal): 28-29 mei 

Afsluitende jaaractiviteit: 3 juli 

Zeilkamp: 27 augustus – 3 september  

https://www.bisdomdenbosch.nl/blog-ratatouille-maart-2022/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://jongkcv.nl/crossover/?fbclid=IwAR1Kke9xZrhiY05-SdMOi-1dm702na9izSjDpPIcN1DxLB_Gfo3Cv2cT4CA


JBDB Viert: 

We gaan meevieren in parochies en jij bent van harte welkom om mee te gaan! Tot aan de zomer hebben we de volgende data 
gepland. 

27 maart / 22 mei / 3 juli 

Het synodale proces – Online ontmoetingen: 

11 april 

Quo Vadis: 

6 april / 3 mei / 1 juni 

 

  

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 

 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.jbdb.nl/
http://www.jbdb.nl/
http://www.bisdomdenbosch.nl/

