
We zijn er weer! Na een goede, rustige zomervakantie is Jong Bisdom Den Bosch weer terug. We kijken vol frisse moed en nieuwe energie uit naar het jaar 
dat voor ons ligt met natuurlijk de WJD in Lissabon als geweldig vooruitzicht! Maar ook voor hen die niet mee willen of kunnen is er volop ontmoeting met 
leeftijdsgenoten binnen en buiten de kerk mogelijk. Mogen wij jou ontmoeten? 
 

 

JBDB Viert Eindhoven – Zondag 18 september 
Op zondag 18 september zijn we met JBDB Viert om 10.00 uur te gast in de St. Petruskerk (Kloosterdreef 31) te Eindhoven.  
We vieren mee met de lokale parochie en ontmoeten elkaar met het koffie drinken na de eucharistieviering.  

Ben je geïnteresseerd in de WJD en kun je niet wachten?  
Wil je graag al mogelijke reisgenoten ontmoeten?  
Je bent van harte welkom om aan te sluiten. We ontmoeten je graag! 

 

 

JBDB Ontmoet – Vrijdag 23 september 
Op vrijdag 23 september ben je van harte welkom voor JBDB Ontmoet in dé jongerenruimte van Jong Bisdom Den Bosch 
(bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch). 
 
We kijken samen een film onder het genot van een drankje en er is natuurlijk genoeg tijd om bij te kletsen.  
 
We zouden het waarderen als je laat weten of je komt. Stuur een mailtje of een berichtje naar Laura via Whatsapp (073-
5232069). 
 

 

 

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! Ongeveer 10 tussenstops gaat dit WJD kruis maken in ons bisdom van 
26-29 oktober en 1-2 november.  
Heb je nog geen plannen voor de herfstvakantie en vind je het leuk om wat van het bisdom tien en iedere nacht ergens 
anders te overnachten? Dan is mee reizen wellicht iets voor jou!  
Voor een paar dagen of een hele week. Er is van alles te doen: van enthousiast vertellen over de WJD of het kruis 
vervoeren in o.a. een speciaal busje.  
Als tourteam ben je gezamenlijk pelgrimerend onderweg en dat doet iets met je.  
 
Interesse? Klik hier voor meer informatie en/of meld je aan! Eerst een mailtje sturen naar ons, mag natuurlijk ook. 
Samen op weg naar de WJD Lissabon, hoe mooi is dat! 
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Reis met Jong Bisdom Den Bosch mee naar WJD Lissabon 2023 
De zomer van 2023 zal in het teken staan van de Wereldjongerendagen in Lissabon, Portugal en jij hebt de kans om mee te 
reizen! 
 
JBDB organiseert een 16-daagse busreis via een aantal bijzondere en mooie plaatsen én we maken natuurlijk de hele WJD 
mee in Lissabon. 
 
Wil je graag meer informatie?  
Of ben je al enthousiast en wil je graag al toekomstige reisgenoten ontmoeten?  
Stuur een mailtje naar Ingrid van Zeeland via de mail of per WhatsApp: 0735232061 

 

 

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

“In welke tijd je jezelf ook bevindt, je wilt je overal graag thuis voelen…”. Verder lezen?  Klik hier voor de blog van 
augustus! 

  

 

Team Jong Bisdom Den Bosch 
Sinds begin september is Laura Nieuwlaat weer volledig terug van haar verlof. We wensen haar toe dat ze met hernieuwde 
energie en frisse moed haar werkzaamheden voor JBDB voort kan en mag zetten. 

Helaas betekent dit ook dat we nu echt afscheid nemen van Aletta Steensma. In een periode van anderhalf jaar heeft ze 2x 
een vervanging gedaan voor JBDB en is zelfs nog betrokken geweest bij de diocesane fase van de Synode. We wensen Aletta het 
allerbeste toe en hopen nog steeds van haar enthousiasme te mogen genieten als vrijwilliger van het Jongerenplatform. 

 

Rubriek “Met een blik op…” 
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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). 

✓ Franciscaans Jongeren (Dag) Treffen: Een dag voor jongeren geheel in de Franciscaanse spiritualiteit. Voel je van 
harte welkom in Megen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

✓ Vrouwendag: “Om ons vrouw zijn te vieren” is er op zaterdag 1 oktober is er vanuit Magnificat 90 een speciale 
vrouwendag in Nieuwkuijk (Mariënkroon). Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

✓ Woestijndag ‘de boodschap van Fatima in onze tijd’: Op 13 oktober is er een bezinningsdag o.l.v. priester Pieter 
Zimmerman waarbij er tijd gemaakt wordt om je geloof te voeden. Meer informatie en/of aanmelding? Stuur een 
mailtje naar Dorris Rijnen. 

  

Voor in jouw agenda… 

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

 
 

  

  

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://www.minderbroedersfranciscanen.net/2022/09/05/fjdt-franciscaans-jongeren-dag-treffen/
https://magnificat90.nl/
mailto:woestijndag@gmail.com


Jong Bisdom Den Bosch (René, Laura en Ingrid) 
jongeren@bisdomdenbosch.nl 

Jong Bisdom Den Bosch telefoonnummer (óók WhatsApp):  
0735232061 (Ingrid) / 0735232069 (Laura) 

www.jbdb.nl / www.jongbisdomdenbosch.nl 
Facebook / Instagram Jong Bisdom Den Bosch 
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