
De laatste 2 maanden van het kalenderjaar, het kerkelijk jaar bijna ten einde, de donkere tijden breken aan, maar met licht (geboorte van het 
Kerstkind) in het vooruitzicht.  
Jong Bisdom Den Bosch komt natuurlijk graag samen op dé Wereldjongerendag en ontmoet jou ook graag! Maar daarnaast hebben we nog meer voor jou: 
Behoefte aan een luisterweekend? Een moment van stilte en reflectie? Van harte welkom! 

 

 

Wereldjongerendag – Zondag 20 november 2022  
Op zondag 20 november is het dé nationale Wereldjongerendag.  
We nodigen jou van harte uit voor een gezellige ontmoeting met vieren en lunch in Portugese stijl in Beek en Donk. 
Het (Nederlandse) WJD Kruis zal ook onder ons midden zijn én de inschrijving voor onze reis naar Lissabon zal geopend 
worden! 
 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

 

 

 

Luisterweekend – 9-11 december 2022 
Na een succesvolle stiltedag vorig jaar bij de Franciscanen in Den Bosch, organiseren we dit jaar een stilteweekend, of 
door ons omgedoopt tot “luisterweekend”, in de Onze Lieve Vrouwe abdij in Oosterhout van 9 t/m 11 december. 
 
Logischerwijs staat de stilte dit weekend centraal,  
maar ook in de stilte is er veel te horen… 
 
Wij zijn blij als je met ons mee op Luisterweekend wilt gaan.  
Grijp deze kans als een moment om jezelf stilte, spirituele en fysieke rust en hopelijk veel ontspanning te gunnen en te 
geven. 
 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 
 

 

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/wereldjongerendag-in-portugese-sferen/
https://www.bisdomdenbosch.nl/stilte-en-luisterweekend-jong-bisdom-den-bosch-gaudete/


 

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). 

✓ Movie The Letter: De film met paus Franciscus over Laudato Si. Woonachtig in Nijmegen of omgeving? Van harte 
welkom op woensdag 30 november om 19.00 uur in de Agneskerk (Sint Agnetenweg 90) te Nijmegen. Contact met de 
organisator, klik hier. 

  

Voor in jouw agenda… 

Het jaarprogramma van Jong Bisdom Den Bosch voor jou. Voel je welkom aan te sluiten bij datgene wat jou aanspreekt! We ontmoeten je 
graag! 

 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
mailto:zinwijs@kcvc.nl


  

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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