Het einde van het school- en werkjaar komt langzaam in zicht, de zomer staat bijna voor de deur. Maar tot die tijd hebben we nog verschillende
ontmoetingen voor jou in petto!
Lees snel verder en wie weet zien we elkaar, overdag of ’s nachts, in Den Bosch of Reusel. Veel leesplezier!
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?
Aankomende zondagochtend 22 mei zijn we welkom in de Kathedraal St. Jan in Den Bosch om 12.00 uur.
Vind je het fijn als we van je komst weten? Stuur ons dan een berichtje!

Ontmoetings- en verdiepingsavond 25 mei 2022
Deze ontmoetings- en verdiepingsavond is op woensdag 25 mei 2022, welkom vanaf 19.30 uur op het bisdomkantoor,
Parade 11, Den Bosch. Tijdens de avond staat elkaar ontmoeten centraal. Aan de hand van filmpjes en prikkelende
vragen gaan we met elkaar in gesprek over wat het geloof voor jou betekent. Is geloven voor jou een keuze, een
geschenk of ben je er nog niet uit? Onder het genot van een hapje en een drankje wissel je met andere jongeren
ervaringen uit.
We horen graag of je erbij bent, stuur hiervoor een mailtje naar aanmelding@bisdomdenbosch.nl

De Nacht van de St. Jan 28-29 mei 2022
Er is er één jarig, hoera, hoera! De Sint-Jan bestaat 800 jaar!
Daarom is de Sint-Jan zaterdagavond 28 mei van 20.00 uur tot zondagochtend 29 mei om 7.00 uur de hele nacht open
onder de noemer: de nacht van de St. Jan (in samenwerking met o.a. JBDB).
En jij bent ook welkom, als bezoeker of misschien vind je het wel leuk om wat te doen (zodat je wakker kunt blijven
). In
de bijlage van deze nieuwsbrief zit de flyer voor meer informatie. Wil je je aanmelden, stuur dan een mail naar de plebanie.

JBDB jaarafsluiting
Onder de noemer ‘Tuinfeest’ sloot JBDB al heel wat jaren het school- en werkjaar af met een gezellige, ontmoetende
BBQ!
Dit jaar mogen we weer en zullen we een grootse afsluiting hebben in de prachtige en grote tuin van de St. Clemenskerk
in Reusel, Kerkstraat 1.
Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de voorbereidingen hiervan, maar we kunnen je alvast vertellen dat het
‘Tuinfeest’ dit jaar een andere naam gaat krijgen én in het teken zal staan van samen vieren (met de parochie),
gezelligheid, ontmoeting, samen eten en een echte WJD Kick-Off.
Want in de zomer van 2023 gaan we samen op reis! Dat belooft heel mooi te worden en helemaal als jij ook mee gaat.
Wil je weten waarheen? Kom dan ook naar Reusel en ‘stay tuned’ voor meer informatie.
Zondag 3 juli (ochtend én middag) is Reusel the place to be!

Terugkijken: Verdiepingsavond, POF, WJD@Home, Quo Vadis
Afgelopen periode hadden we een interessante verdiepingsavond met enkele jongeren en waren we met 150 vormelingen in
Den Bosch (Power of Fire).
Er waren een kleine 100 jongeren uit heel Nederland op Ameland (WJD@Home) en een tiental jongeren bij een Quo Vadis
avond over Liefhebben!
Stuk voor stuk interessante activiteiten, mooie ontmoetingen en bijzondere momenten. Via onder andere onze socials zie je
dat we er mogen zijn en Jong Bisdom Den Bosch leeft!
Zien wij jou in de toekomst ook? We kijken er naar uit je te mogen ontmoeten.

Blog: Overal God?
Het team van Jong Bisdom Den Bosch blijft de maandelijkse blog schrijven…
Woorden van nabijheid speciaal voor jou.
“Jij ziet ook overal God is, is een reactie die ik vaak krijg ..”, verder lezen? Klik hier voor de blog van mei!

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).

✓ Workshop Natuurmandala’s leggen: Op zaterdagmiddag 18 juni organiseren Stadsklooster San Damiano en de
Franciscaanse Beweging een workshop natuurmandala’s leggen. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

✓ Stap mee op 13: Door fysieke inspanning dieper tot geloof komen? In de zomer van 2022 gaat er een groepje jongeren
weer de bergen in met de reis StapMeeop-13. Interesse? Mail naar de organisatie.
✓ Zinvolle lunchbijeenkomsten: Werk of studeer je in Den Bosch en heb je tussen 12.00 en 13.00 uur ook altijd lunchpauze?
Dan zijn de zinvolle lunchbijeenkomsten van de Franciscaanse Beweging wellicht wat voor jou? Elke eerste woensdag van
de maandag in het Franciscushuis in Den Bosch. Meer informatie? Mail dan naar de Franciscaanse Beweging of richt je even
tot ons, dan sturen we je de informatie door!

Voor in jouw agenda…
Het school- en werkjaar loopt tegen het einde, maar we hebben nog enkele activiteiten voor jou! 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!
De volgende nieuwsbrief hebben wij een compleet nieuw jaarprogramma voor je in petto. Stay tuned!
Activiteiten / Verdiepingsavonden:
Verdiepingsavond: 25 mei
De nacht van de St. Jan (i.s.m. Sint-Janskathedraal): 28-29 mei
JBDB Jaarafsluiting: 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 volgende data
gepland.
22 mei / 3 juli
Quo Vadis:
1 juni
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