
Alweer de laatste maand van het jaar 2022 (het nieuwe kerkelijk jaar is zelfs al begonnen). Met de Advent kijken we uit naar Kerstmis: in deze donkere 
tijden steeds een beetje meer licht. Vol verwachting mogen we uitkijken naar de geboorte van het Kerstkind: het Licht op aarde. Ook met Jong Bisdom 
Den Bosch natuurlijk. Komend weekend vindt er voor het eerst een Luisterweekend plaats in Oosterhout: een mooi groepje jongeren die de stap wagen 
om in deze tijd stil te staan en stil te zijn. Maar we kijken natuurlijk ook al vooruit, zowel dichtbij als verder weg. Kijk je met ons mee? Alvast een 
gezegende verdere Adventstijd toegewenst en een lichtvol Kerstmis! 

 

JBDB Ontmoet – Vrijdag 6 januari 2023  
Op vrijdag 6 januari ben je vanaf 19.30 uur van harte welkom voor JBDB Ontmoet in dé jongerenruimte van Jong Bisdom 
Den Bosch (bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch). 
Borrel je mee op het nieuwe jaar? Welkom voor een hapje, drankje en (gezelschaps)spel! 
 
We zouden het waarderen als je laat weten of je komt.  
Stuur een mailtje of een berichtje naar Laura via Whatsapp (073-5232069). 

 

 

JBDB Viert – Zondag 15 januari 2023  
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 of wat geld bij elkaar ‘verdienen’ voor jouw reis? 
We vieren mee met de lokale parochie en ontmoeten elkaar – jongeren én parochianen - na de viering. 
Je bent van harte welkom om aan te sluiten. We ontmoeten je graag! 

De eerstvolgende JBDB Viert (inclusief WJD promotie en sponsoring) is op zondag 15 januari 2023. De locatie wordt via onze 
andere kanalen (JBDB Whatsappservice, Nieuwsflits WJD Lissabon én social media) bekend gemaakt. 
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WJD@Home Ameland – 27 t/m 29 januari 2023 
Alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD in Lissabon? Kom dan ook naar WJD@Home, van 27-29 januari 2023.  
Een soort van ‘mini-WJD’ op Ameland, voor jongeren van 15-30 jaar!  
Samen met andere Nederlandse jongeren op een eiland met strand/zee op loopafstand, inhoudelijke/creatieve workshops, 
geloofsgesprekken én nieuwe vrienden maken die ook gelovig zijn of zoekende zijn.  
 
We maken het je zo makkelijk mogelijk en zorgen voor een bus vanuit het zuiden door ons bisdom (opstapplaat s Den 
Bosch) naar Holwerd (de opstapplaats voor de boot).  
 
Ga je met ons mee? Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

 

 

 

WJD Lissabon 2023 – Zomer 2023 
Het zal je vast niet ontgaan zijn, maar na ruim 4 jaar is komende zomer eindelijk weer een internationale WJD en wel in 
het mooie Lissabon, Portugal!  
De voorbereidingen zijn al in volle gang, alle informatie voor jou als mogelijke deelnemer is bekend en vind je op onze 
website! 
Jong Bisdom Den Bosch zal er bij zijn in Portugal, jij ook?  
Het is absoluut een onvergetelijke ervaring! 

 

 

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). 

✓ Kerst met het Franciscaans Jongerenwerk: Op zondag 18 december is de jaarlijkse kerstactiviteit van het FJW met 
als thema ‘Vreugde vinden, vreugde delen’. Samen met jongeren (16-30 jaar) op zoek gaan naar wat ons vreugde 
geeft, hoe we dat vast kunnen houden en hoe we deze vreugde met anderen kunnen delen. Een dag vol ontmoeting, 
inspiratie en gebed. Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 
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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, 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 

 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.jbdb.nl/
http://www.jbdb.nl/
http://www.bisdomdenbosch.nl/

