
De herfst is echt begonnen (alhoewel we soms nog getrakteerd worden op extra zonnestralen). Met de komst van de herfst komen er ook een aantal 
ontmoetingsmomenten dichterbij. Mogen wij jou ontmoeten bij JBDB Viert in de parochie, deze maand of juist tijdens de Wereldjongerendag? Misschien 
ontmoeten we elkaar wel in de jongerenruimte van JBDB of bij het Luisterweekend (eind dit jaar) of komen we je tegen bij één van de vele WJD 
promotiemomenten in het bisdom! Wij kijken er naar uit! 

 

JBDB Viert St. Oedenrode – Zondag 23 oktober  
Op zondag 23 oktober zijn we met JBDB Viert om 11.00 uur te gast in de H. Martinus van Tourskerk (Kerkplein 47A) te 
Sint-Oedenrode. We vieren mee met de lokale parochie en ontmoeten elkaar – jongeren én parochianen - na de 
eucharistieviering.  

Voel jij je weleens alleen in de kerk?  
Ben je geïnteresseerd in de WJD en kun je niet wachten?  
Of wil je graag al mogelijke reisgenoten ontmoeten?  
Je bent van harte welkom om aan te sluiten. We ontmoeten je graag! 

 

 

WJD Kruis Tour van start 
Afgelopen vrijdag (14 oktober) is de tour met het Nederlands WJD Kruis van start gegaan en uitgezonden vanuit 
Utrecht. Zie hier een impressie!  
Via het noorden, westen, zuiden komt het op woensdag 26 oktober aan in ons bisdom voor etappe 1, om vervolgens op 
1 & 2 november in het oosten van ons bisdom een 2de etappe te hebben.  
We reizen achtereenvolgens langs de volgende plaatsen: Nieuwkuijk, Den Bosch, Rosmalen, Eindhoven, Geldrop, 
Helmond, Asten, Cuijk, Nijmegen.  
Voel je van harte welkom om ergens bij aan te sluiten! 
Stuur een mailtje of een berichtje naar Ingrid via Whatsapp (0735232061) voor meer informatie. Of blijf op de hoogte 
via de (nieuwe) Nederlandse WJD website. 

 

 

JBDB Ontmoet – Vrijdag 11 november  
Op vrijdag 11 november ben je van harte welkom voor JBDB Ontmoet in dé jongerenruimte van Jong Bisdom Den Bosch 
(bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch). 
We gaan in gesprek met elkaar rondom filmpjes van Sycamore, een aanrader om eens open te praten over je geloof. 
Uiteraard met een drankje erbij! 
 
We zouden het waarderen als je laat weten of je komt. Stuur een mailtje of een berichtje naar Laura via Whatsapp 
(073-5232069). 

 

https://www.katholiekleven.nl/videos/actuele-videos/nederlands-wjd-kruis-reist-drie-weken-door-het-land
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.wjd.nl/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl


 

Wereldjongerendag – Zondag 20 november 
Op zondag 20 november is het dé nationale Wereldjongerendag.  
De paus roept bisdommen op om deze dag samen te komen met jongeren.  
We nodigen jou van harte uit voor een gezellige ontmoeting met vieren en lunch in Portugese stijl in Beek en Donk!  
 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.  

 

 

Blogs 

Het team van Jong Bisdom Den Bosch blijft de maandelijkse blog schrijven… Woorden van nabijheid speciaal voor jou.  
Deze keer twee blogs (van de maanden september en oktober). 

“De eerste regenbui is na zijn aankondiging nog niet gevallen of ik zit al klaar met mijn dekentje, theetje en tig 
kaarsjes…”. Verder lezen? Klik hier voor de blog – 10 herfstige ideeën voor jouw jongerengroep. 

“Een 16-jarig meidje opende een envelop… ‘Kijk op Keulen’… ga jij mee? Verder lezen?  
Klik hier voor de blog – Hand van God. 

  

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/wereldjongerendag-in-portugese-sferen/
https://www.bisdomdenbosch.nl/blog-10-herfstige-ideeen-voor-jouw-jongerengroep-september-2022/
https://www.bisdomdenbosch.nl/blog-hand-van-god/


Voor in jouw agenda… 

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

 

  

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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