De laatste maandelijkse nieuwsbrief van dit werk- en studiejaar met een geheel nieuw (en vol) jaarprogramma. We gaan immers op weg naar de WJD
Lissabon! Maar ook voor hen die niet mee willen of kunnen is er volop ontmoeting mogelijk. We wensen je voor nu een fantastische
zomer(vakantie)periode toe en hopen je daarna weer te mogen ontmoeten!
Terugkijken: JBDB TuinFesta & WJD Kick-Off
Op zondag 3 juli sloot JBDB het studie- en werkjaar af met het JBDB TuinFesta!
Tevens was dit het moment voor een aftrap van onze WJD reis naar Lissabon, volgend jaar zomer!
Ook nieuwsgierig?
Klik hier voor meer informatie.
Daarnaast is het mogelijk om jezelf voor in te schrijven.
Je wordt toegevoegd aan een (eenzijdige) Whatsappgroep en blijft up-to-date van de nieuwste weetjes.
Uiteraard verplicht het je tot niets.
Stuur een mail met je naam, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer naar ons.

Nieuw jaarprogramma
We gaan eerst genieten van een relatief rustige zomerperiode, maar daarna zijn we er natuurlijk weer met vele verschillende
ontmoetingen.
Specifiek WJD gerelateerd, maar ook voor hen die niet mee willen of kunnen.
Van harte welkom om andere (gelovige) jongeren te ontmoeten, tijdens bijv. JBDB Viert of JBDB Ontmoet of vele andere
mogelijkheden.
Klik hier voor onze compleet nieuwe jaarprogramma, of kijk hieronder.
Noteer (belangrijke) data in je agenda en houd onze nieuwsbrief, onze website, Facebook en Instagram in de gaten!
Wij kijken er naar uit om met vele van jullie volgend werkjaar verder te bouwen aan een enthousiaste en jonge kerk!
WJD Kruis Tour
Een speciaal Nederlands WJD Kruis (door Bart, één van ‘onze’ jongeren, gemaakt en vanuit Rome gezonden) zal dit
najaar in drie weken door Nederland touren! Een redelijk unieke en prachtige gebeurtenis, de Wereldjongerendagen
komen zo dichtbij huis. Ook in onze mooie bisdom! Meer dan 10 tus senstops gaat dit WJD kruis maken in ons bisdom eind
oktober en begin november.
En voor jou is het mogelijk om een stukje van deze tour mee te gaan in het tourteam. Als tourteam ben je gezamenlijk
pelgrimerend onderweg en dat doet iets met je. Interesse? Klik hier voor meer informatie en/of meld je aan! Samen op
weg naar de WJD Lissabon, hoe mooi is dat!

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: Rijkdom van de kerk
Het team van Jong Bisdom Den Bosch blijft de maandelijkse blog schrijven… Woorden van nabijheid speciaal voor jou.
“… als er geen pandemie zou zijn (geweest), dan was deze maand de maand waarin we als jongeren samen op reis
mochten gaan. En niet zomaar een reis: op pelgrimstocht naar Lissabon, voor de Wereldjongerendagen. Gelukkig gaan
we nog steeds op reis, maar zullen we nog een jaartje moeten wachten voor we echt naar Lissabon reizen”. Verder
lezen? Klik hier voor de blog van juli!

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).
✓

Global friendship – Global peace Internationale jongerenontmoeting: zo’n 800 jongeren uit heel Europa komen van
26-28 augustus naar Amsterdam voor drie dagen van gebed, ontmoeting, reflectie en vriendschap over grenzen heen.
En jij bent ook uitgenodigd. Klik hier voor meer informatie.

✓

FJW naar Meersel-Dreef: Ga je mee met broeder Fer naar een eewenoud kapucijnenklooster? Op zondag 28 augustus
organiseert het Franciscaans Jongeren Werk deze leuke en inspirerende dag. Aanmelden en/of meer informatie, stuur
een mail naar het Franciscaans Jongerenwerk.

Voor in jouw agenda…
Een gloednieuw jaarprogramma voor jou. Voel je welkom aan te sluiten bij datgene wat jou aanspreekt! We ontmoeten je graag!

Jong Bisdom Den Bosch (René, Aletta, Laura en Ingrid)
jongeren@bisdomdenbosch.nl
Jong Bisdom Den Bosch telefoonnummer (óók WhatsApp):
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