
Een eerste maandelijkse JBDB nieuwsbrief van het jaar 2023. Niet zomaar een jaar, maar eindelijk weer een écht WJD jaar. Of het nu zo voor je voelt of 
dat een WJD helemaal nieuw is voor jou, je bent van harte welkom om met ons mee te reizen en een WJD ervaring op te gaan doen. Het zal onvergetelijk 
worden. Met JBDB kijken we er naar uit en we hopen dat we ons enthousiasme met jou mogen delen! WJD of niet, mag 2023 vol vreugde en enthousiasme 
voor jou en je naasten zijn. 

 

JBDB Viert Oirschot – Zondag 15 januari 2023  
Op zondag 15 januari zijn we met JBDB Viert om 10.00 uur te gast in de St. Joriskapel (St. Jorisstraat 1, ingang 
gasthuisstraat) te Oirschot.  

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! 

 

 

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 (opstapplaats Den 
Bosch) naar Holwerd (de opstapplaats voor de boot).  
 
Ga je met ons mee? Je hebt nog één week (t/m 15 januari) om jezelf aan te melden! Klik hier voor meer informatie en 
aanmelden. 

 

  

https://www.wjd.nl/wjdhome/
https://www.wjd.nl/wjdhome/


 

WJD Lissabon 2023 – 25 juli t/m 9 augustus 2023 
We zijn beland in het jaar 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 (definitieve inschrijvingen helpen ons daarbij), 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! 
 
Deel jij mee in ons enthousiasme over de WJD? Stuur onze website (de informatie over onze reis) door naar andere 

jongeren      . 

 

 

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). 

✓ Magnificat 90: Of je nu jong of oud, getrouwd of alleenstaand, student, werkende of moeder bent, Magnificat 90 is 
gemaakt om jou te helpen groeien in liefde, vertrouwen en overgave aan God, naar het voorbeeld van Maria. Groeien 
in liefde tot God in 90 dagen door oefeningen van gebed, vasten en gemeenschap. De eerstvolgende reis start al op 
maandag 9 januari 2023. Alle informatie is hier te vinden. 

✓ Blue Monday Sing-IN: De derde maandag in januari wordt gezien als de meest deprimerende betekenisloze dag van 
het jaar. De feestdagen liggen weer achter ons, je goede voornemens verdampen waar je bij staat en de vakantie 
lijkt nog eindeloos ver weg: Blue Monday! Kom naar Stadsklooster San Damiano en zing je door deze maandagdip 
heen met positieve, betekenisvolle liederen. Je kunt gewoon binnenlopen, meezingen zo lang je wilt en je ziel 
opvrolijken of opladen. Tijd van 19.30 – 21.30 uur en adres is Van der Does de Willeboissingel 11 te Den Bosch. 
Aanmelding niet noodzakelijk maar wel handig via dit mailadres. 

  

  

https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/jongeren-en-geloof/wereldjongerendagen-2023/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://magnificat90.nl/
mailto:s-hertogenbosch@minderbroedersfranciscanen.net


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 
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