Onze maandelijkse nieuwsbrief is er weer, maar dit keer een beetje anders dan je van ons gewend bent 😊…
We willen jou namelijk graag iets nieuws vertellen!
Het nieuwe jongerenplatform
Zoals mogelijk bekend bij jou bestaat het Jongerenplatform van Jong Bisdom Den Bosch sinds 2014. Jongeren uit ons bisdom deden tijdens de WJD in Rio
de Janeiro (2013) een dringend beroep op de bisschop: “Blaas het jongerenwerk nieuw leven in, want we kunnen niet zonder de impuls die dit geeft”!
Hieruit is Jong Bisdom Den Bosch ontstaan. Jaren heeft een (wisselende) groep jongeren meegebouwd aan leuke, verdiepende en enthousiaste activiteiten
voor tieners en jongeren in ons bisdom. Met de komst van het nieuwe beleidsplan hebben we besloten om een nieuwe weg in te slaan met het
Jongerenplatform. Goed nieuws! Het Jongerenplatform blijft bestaan! Voortaan is elke jongere die in meer of mindere mate betrokken is bij JBDB een
wezenlijk onderdeel van hét Jongerenplatform van JBDB! Het jongerenplatform zoals die bekend was, is onderdeel van dit nieuwe Jongerenplatform,
maar dan als (flexibel) Kernteam. Daarnaast hebben we jongeren die in zogenaamde Projectgroepen een specifieke activiteit mee vorm geven en
voorbereiden. Met de Helpende Handen vormen we een netwerk van jongeren die de handen uit de mouwen steken en mee helpen tijdens een activiteit
en een Gebedsgroep ondersteunt ons werk in gebed.
Met z’n allen bouwen we namelijk aan een liefdevolle kerkgemeenschap, met z’n allen zijn we het Jongerenplatform van Jong Bisdom Den Bosch!
Lijkt het je leuk om in één van deze kringen mee te bouwen? Neem dan zeker contact met ons op. We kijken samen naar jouw wensen en talenten!
JBDB TuinFesta
Op zondag 3 juli sluit JBDB het studie- en werkjaar af met een speciale editie van het tuinfeest, genaamd: JBDB TuinFesta!
We sluiten het jaar af, maar tegelijkertijd is er een kick-off voor dé WJD Lissabon, Portugal (zomer 2023).
En er is natuurlijk volop ruimte en tijd voor ontmoeting.
Kom jij ook gezellig meevieren (met een Portugees randje?). Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Geen zorgen! Reusel is met onze JBDB Carpoolservice voor iedereen bereikbaar!

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.

Team Jong Bisdom Den Bosch
Laura Nieuwlaat is weer terug van haar verlof! Dit keer als mama van twee jonge kinderen. Zoontje Abel is alweer 3 maanden
en is hartstikke vrolijk (zie foto).
De komende (zomer)maanden zal Laura langzaam opbouwen met 1 dag in de week.
We wensen Laura en haar mooie gezin veel liefde en zegen toe!
Dit betekent (helaas) ook dat we op korte termijn afscheid moeten gaan nemen van Bianca Akkermans.
We wensen haar veel geluk toe en hopen nog lang (op een andere manier) van haar enthousiasme te mogen genieten!
Blog: het belang van ontmoeting
Het team van Jong Bisdom Den Bosch blijft de maandelijkse blog schrijven…
Woorden van nabijheid speciaal voor jou.
“Dit schreef ik vorig jaar in mijn blog ‘woestijnperiode’. Ik mis een liefdevolle geloofsgemeenschap. Het gevoel dat we
allen één zijn, broers en zussen van elkaar…”, verder lezen? Klik hier voor de blog van juni!

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).

✓ Loyolatocht: ben je tussen 18 en 40 jaar? En wil je al wandelend ontdekken wat de krachtige ignatiaanse spiritualiteit kan
betekenen voor jouw geloof en leven? Ga dan mee – Ignatius achterna – op Loyolatocht. Klik hier voor meer informatie.

Voor in jouw agenda…
De zomervakantie nadert. Op zondag 3 juli sluiten we het school- en werkjaar af met het TuinFesta. We hopen je dan te zien!
De volgende nieuwsbrief hebben wij een hele kaart vol met nieuwe data voor het nieuwe jaar, samen op weg naar de WJD Lissabon! Maak jij
deel uit van de reis of van de betrokkenen vanuit huis. Iedereen is welkom om op zijn of haar eigen manier met ons op pad te gaan.
Stay tuned!
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