
De Goede Week, op weg naar het hoogfeest van de kerk: Pasen!  
En daarna wederom vele mogelijkheden van ontmoeting speciaal voor jou! Alvast een zalig Pasen toegewenst. We kijken er naar uit jou te ontmoeten 
daar waar jij je ‘thuis’ voelt! Voel je welkom! 

 

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.  
(We kunnen alle hulp nog goed gebruiken, aanmelden mag en kan nog tot en met Tweede Paasdag – Maandag 18 april). 

 

 

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! 
De eerste twee avonden zijn ondertussen geweest en waren een succes. Er staan tot de zomer nog twee avonden gepland en 
wel op 3 mei en 1 juni. 

 

 

JBDB Viert! 
JBDB Viert! Een nieuw initiatief van het Jongerenplatform Jong Bisdom Den Bosch is van start gegaan 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?  
 
Zondagochtend 22 mei zijn we welkom in de Kathedraal St. Jan in Den Bosch.  
Eerst meer informatie? Stuur ons een berichtje! 

 

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/help-mee-met-de-power-of-fire/
https://www.youtube.com/watch?v=UsG2N1KH2hA
https://www.bisdomdenbosch.nl/quo-vadis/


 

Ontmoetings- en/of verdiepingsavond 25 mei 2022 
De tweede ontmoetings- en/of verdiepingsavond is gepland op woensdag 25 mei 2022.  
De invulling zal later bekend worden, maar één ding is zeker. We zullen op een ontspannen manier elkaar kunnen ontmoeten 
deze avond. 
 
Ben jij erbij? Noteer de datum alvast in je agenda.  
Alvast aangeven dat je komt mag natuurlijk ook door een berichtje te sturen naar ons.  
Je wordt dan als één van de eerste op de hoogte gehouden van de invulling van deze avond!  
 

 

 

De Nacht van de St. Jan 28-29 mei 2022 
Er is er één jarig, hoera, hoera! De Sint Janskathedraal in Den Bosch bestaat dit jaar 800 jaar! Een reden voor heel veel 
bijzondere activiteiten in een jaar met als startschot Eerste Paasdag!  
In de nacht van zaterdag 28 mei op zondag 29 mei staat er iets bijzonders te gebeuren. De St. Jan zal heel de nacht open 
zijn en verlicht met honderden kaarsen. Het motto van deze nacht: De St. Jan is de huiskamer voor iedereen!  
Jij als jongere hebt de mogelijkheid (een deel van) deze nacht mee te maken, gewoon als bezoeker of wil je graag iets doen? 
Laat het dan zeker alvast aan ons weten! Op korte termijn komt er meer informatie! 

 

 

Zeilkamp Noventus voor 12-18 jarigen 
Een zeilcursus, het geloof en de vriendschap. Drie belangrijke elementen van het zeilkamp Noventus.  
Al meer dan 30 jaar wordt dit zeilkamp georganiseerd op het Holtuseiland, een onbewoond eiland in de Loosdrechtse 
Plassen. Dit jaar van zaterdag 27 augustus tot en met zaterdag 3 september. 
Sinds een aantal jaar ook voor tienermeiden toegankelijk!  
Ben jij in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar, dan kun jij erbij zijn! Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

 

 

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

“Terwijl ik in mijn gebed woorden zocht om die dankbaarheid te uiten, besefte ik me dat ik de woorden die ik vond ergens 
eerder had gehoord of gelezen.”, verder lezen? Klik hier voor de blog van april! 

  

  

https://zeilkampnoventus.nl/
https://www.bisdomdenbosch.nl/blog-praktische-psalmen-april-2022/


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: 

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  

JBDB Viert: 

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

22 mei / 3 juli 

Quo Vadis: 

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 
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