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Re-fresh 2016: Start samen het nieuwe seizoen  

 Het nieuwe seizoen van Jong Bisdom 
Den Bosch start met Re-fresh!  
Gezellig elkaar ontmoeten, actief aan 
de slag, samen vieren en samen eten! 
Kortom... Thuis bij elkaar! Deze 
activiteit is voor tieners (met hun 
begeleiding en jongeren) 
 
Het programma: 
12:00 inloop en gezellig bijkletsen 
12: 45 start programma: welkom en 
ijsbreker 
13: 15 vertrek met auto's naar 
startpunt (wie wil en kan er rijden?) 
14:00 KANOËN  
onderweg stoppen we om samen de 
H. Mis te vieren in de buitenlucht. 
18:00 Samen eten  
19:30 einde 
 
Locatie: Pastoraal centrum H. 
Odaparochie, mgr. Bekkersplein 1 Sint 
Oedenrode. 
 
 

Nieuwsbrief  
Jong Bisdom Den Bosch 

Terug van vakantie, het normale leven 

is weer gestart en ook in de parochie 

komt alles weer tot leven na de 

vakantie.   

Ook Jong Bisdom Den Bosch is dit 

school- en werkjaar weer present! 

In deze nieuwsbrief leest u meer over 

ons nieuwe jaarthema ‘Thuis’, 

vertellen we over de activiteiten in 

oktober en november en kunt u meer 

lezen over enkele goede en leuke 

  

activiteiten van derden, zoals de 

vormingsweekenden van Jong 

Katholiek, het congres Bruisende kerk 

en de dag ‘ontmoet de wereldkerk’ van 

Kerk in Nood.  

 

Veel leesplezier en hopelijk tot ziens 

bij een van de activiteiten samen met 

de tieners/jongeren uit uw omgeving.  

 

 Team Jeugd & Jongeren  

 Astrid, Ingrid en Pr. Theo 

 

 

Agenda JBDB 
 
September 
•  dinsdag 20  

Cursus tienerpastoraat 1  

18.00 – 21.00 uur  

Parade 11, Den Bosch 

 

•  zondag 25   

Thuis bij elkaar: Re-fresh  

12.00 – 19.30 uur  

Mgr. Bekkersplein 1, Sint 

Oedenrode  

 

Oktober 
 Zondag 16  

    Thuis bij God: Op zoek… 

    09.30 – 17.00 uur 

    Kruisherenklooster, 

    Sint Agatha 

 
• dinsdag 18  

Cursus tienerpastoraat 2  

18.00 – 21.00 uur  

Parade 11, Den Bosch 
 

November 
 Zaterdag 12  

    T&T-day: bisdomtienerdag 

    10.45 -16.00 uur 

    Abdijhof  Mariënkroon,  

    Abdijlaan 8, Nieuwkuijk 

 

 Zondag 20 

    Thuis bij God: geloven thuis 

    10.30 – 17.00 uur  

     Abdij van Berne,  

     Heeswijk-Dinther 

 

 dinsdag 18  

    Cursus tienerpastoraat 3 

    18.00 – 21.00 uur  n 

    Parade 11, Den Bosch 

 

 

Welkom thuis…  

 

Voor deze activiteit vragen we een 
bijdrage van €5,- per persoon. (mocht dit 
een probleem zijn, laat het dan weten 
door een mail te sturen aan 
jongeren@bisdomdenbosch.nl) 
 
Aanmelden kan tot woensdag 21 
september 2016 door een email te 
sturen naar 
jongeren@bisdomdenbosch.nl ( hier kan 
ook een groep worden opgegeven) of 
jongeren kunnen zichzelf aanmelden bij 
het facebookevent.  
 

 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://www.facebook.com/events/699619836858400/
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eucharistieviering samen met de paters en 
zal om 17.00 uur afgelopen zijn.  
 
Jongeren (16+) kunnen zich tot woensdag 
12 oktober aanmelden door een e-mail met 
naam, adres en leeftijd te sturen naar 
jongeren@bisdomdenbosch.nl of door zich 
aan te melden bij het Facebookevenement. 
(Hier is ook meer informatie over het 
programma te vinden).  
 
De data van de andere drie 
verdiepingsdagen ‘Thuis bij God’ zijn:  
20 november, 19 februari en 21 mei. 
 

Thuis bij God: 4 verdiepingsdagen! (16+) 

The next step: 
Vormingsweekenden 

 

 

Dit seizoen organiseert Jong Bisdom Den 
Bosch vier verdiepingsdagen voor jongeren 
(16+) met als thema ‘Thuis bij God’. Tijdens 
deze dagen zijn we te gast in vier 
verschillende abdijen en kloosters in ons 
bisdom. We vieren met hen mee, ontmoeten 
elkaar tijdens het eten, maar nemen vooral de 
tijd om te verdiepen (op verschillende 
manieren) en even stil te staan.  
 
De eerste verdiepingsdag is op zondag 16 
oktober in het Kruisherenklooster in Sint 
Agatha. Deze dag gaan we aan de slag met 
‘Thuis bij God: Op zoek….’ 
Om thuis bij God te (kunnen) komen gaan 
jongeren aan de slag met wie God is voor hen 
en wat het betekent om kind van God te zijn. 
 
De dag start om 09.30 uur met de 

Drie weekenden voor jongeren om zich te 
verdiepen in wat het betekent om katholiek te 
zijn, wat de fundamenten zijn van het geloof, 
maar ook tools om deze kennis in het dagelijks 
leven toe te passen. We willen jongeren graag 
helpen om de volgende stap te nemen in je 
geloofsleven, waar ze ook staan. 
 
Wie, waar en wanneer 
Het programma is verdeeld over drie 
weekenden, met verschillende, aansluitende 
onderwerpen: 
 
1. Get your gear together 
Wat zijn de basics van het katholieke geloof? 
2. Start walking 
Hoe kun je Jezus volgen? 
3. Purpose & duration 
Hoe houd ik het vol? 
 
De weekenden zijn voor jongeren tussen de 16 
en 30 jaar. Ze vinden plaats op  
4 - 6 november 2016 (Helvoirt), 20 - 22 januari 
2017 (Heiloo) en 24 - 26 maart 2017 (Helvoirt). 
 
Lees nog veel meer over de 
Vormingsweekenden in de folder, zowel over de 
inhoud, als de kosten èn de leuke subsidie die 
je wordt aangeboden. Bisdom Den Bosch geeft 
jongeren uit het bisdom nog een extra subsidie 
van €50,-! (Waardoor jongere maar €150,- 
betalen voor drie weekenden!  ) 
 
Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Meer  
informatie kunt u vinden op 
www.jongkatholiek.nl. 

 

T&T-day: Bisdom Tienerdag  
 
T&T-Day; Tieners & Thomas dag… Een ontmoetingsdag tussen 
tieners en bewoners van het Thomashuis. Een dag vol 
ontmoeting en gezelligheid, waarbij we ook de stap naar de 
ander mogen zetten op het einde van het jaar van 
barmhartigheid.  
Gunt u tieners ook zo’n geweldige dag? Kom dan ook! 
 
Voor het eerst… 
Op zaterdag 12 november wordt er voor het eerst sinds jaren weer 
een Bisdom Tienerdag georganiseerd op het terrein van Abdijhof 
Mariënkroon te Nieuwkuijk. Op deze dag ontmoeten we niet alleen 
elkaar, maar ook de bewoners uit het Thomashuis. Wij willen deze 
mensen met een verstandelijke beperking een geweldige dag 
bezorgen. Het zal een mooie dag worden met een eucharistieviering, 
live muziek, workshopsrondes, een lekkere high-tea en nog veel 
meer. 
 
Programma op 12 november in notendop. 
9.45 uur Ontvangst. 
10.15 uur Start. 
10.30 uur H. Mis 
11.30 uur Kennismaking 
12.30 uur Pauze (incl. kleine versnapering). 
13.00 uur Live muziek. 

13.30 uur Voorbereiding high-tea. 
14.30 uur High-tea met bewoners Thomashuis. 
 
Praktisch. 

- Aanmelden (ook van groepen) kan tot 30 oktober door een 

email te sturen aan avdels@bisdomdenbosch.nl 

- Deelname aan de T&T-Day kost €5,- euro per persoon. 

Betaling geschiedt op de dag zelf. 

- Meer informatie kunt u vinden op de bisdomwebsite of het 

Facebookevenement.  

 

 
 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://www.facebook.com/events/1771165199821231/
https://indd.adobe.com/view/0e12644f-5797-4ff8-96e8-ef6a93ff5346
https://goo.gl/forms/4W2JWSLKq7VLssly1
http://www.jongkatholiek.nl/
mailto:avdels@bisdomdenbosch.nl
http://www.bisdomdenbosch.nl/Lists/Nieuws/ViewForm.aspx?ID=17234&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ebisdomdenbosch%2Enl
https://www.facebook.com/events/251995911853660/
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Uit onze mailbox 

Congres over de toekomst 
van de kerk! 

  
 

 

Contact 

E-mail: 

jongeren@bisdomdenbosch.nl  

Telefoon: 073-5232069 

www.jongbisdomdenbosch.nl 

www.facebook.com/jongbisdomde

nbosch  

 

 
  

immers niet altijd makkelijk om in het 
dagelijkse leven; tijdens studie, in de 
eerste werkjaren en in vrije tijd aan de 
slag te gaan met het geloof. Door met 
andere jongeren samen te komen, het 
geloof te verkennen en persoonlijk te 
verdiepen, samen te vieren, te eten, 
iets voor een ander te beteken en lol 
te maken kunnen jongeren samen 
een ‘thuis’ zijn voor anderen en voor 
Jezus. Alle jongeren en tieners zijn 
van harte welkom! 
 
Op de laatste pagina van deze 
nieuwsbrief kunt u de poster met alle 
activiteiten die we dit jaar gaan doen 
vinden. 
 (Deze poster en bijbehorende 
jaarkaartjes worden naar de parochies 
verzonden. U kunt ze bestellen door 
een email met het gewenste aantal te 
sturen naar 
jongeren@bisodmdenbosch.nl ) 
 
 

 

Tijdens deze slotviering van de WJD op zondag 
31 juli zei Paus Franciscus tegen alle jongeren: 
‘Laten we luisteren naar de woorden van Jezus 
die hij sprak tegen Zacheus welke ook vandaag 
de dag voor ieder van ons bestemd lijken: “ Kom 
naar beneden, vandaag moet ik in uw huis 
verblijven. (Lc 19,5) “Kom naar beneden, want ik 
moet bij jou te gast zijn vandaag. Open voor mij 
de deur van je hart.” Jezus heeft dezelfde 
uitnodiging voor jou “Ik moet in jouw huis 
verblijven vandaag.” We kunnen zeggen dat de 
Wereldjongerendagen vandaag beginnen en 
morgen verder gaan, in jullie huizen, want dat is 
de plaats waar Jezus jou wil ontmoeten vanaf 
nu. De Heer wil niet achterblijven in deze mooie 
stad of in alleen in geliefde herinneringen. Hij wil 
binnenkomen in jullie huizen, om in jouw 
dagelijks leven te wonen: in jullie studies, jouw 
eerste werkjaren, jullie vriendschap en 
genegenheid, jouw hoop en dromen.’ 
 
Komend jaar wil Jong Bisdom Den Bosch alle 
jongeren uitnodigingen om deze uitdaging aan 
te gaan; Laat Jezus bij jou thuis komen! Het 
jaarthema ‘Thuis’ en de activiteiten het komende 
jaar zullen hen hierbij op weg helpen. Het is 

Stof  tot nadenken: Thuis! 

30 Oktober is voor jonge katholieken van 18 tot 
38 jaar het congres Bruisende Kerk in Gouda 
over de toekomst van de Katholieke Kerk. Als jij 
je graag wilt inzetten voor het geloof, vanuit jouw 
inspiratie en kracht, dan is dit een dag voor jou! 
Het wordt een inspirerend, leerzaam en leuk 
congres met goede sprekers, zoals Nikolaas 
Sintobin en Wilfred Kemp bekend van tv. Ook 
leer je bruisen van ideeën met anderen. 

En, misschien nog wel belangrijker, op dit 
congres gaan we met elkaar ontdekken wat we 
als jonge katholieken willen als het gaat om de 
toekomst van de Kerk. Paus Franciscus zei: 'De 
toekomst ligt in je hart, in je hoofd, en in je 
handen.' Je mag laten weten wat jij belangrijk 
vindt. Zo kunnen we samen een nieuwe start 
maken. Daar wil jij toch ook onderdeel van zijn? 

Het congres is eenmalig, dus laat deze kans niet 
voorbij gaan als jij het geloof en de Kerk 
belangrijk vindt. Meld je aan voor 16 oktober 
en vul het survey in, dan krijg je flinke korting. 
Meld je dus snel aan via www.bewustkatholiek.nl 
en dan zien we je graag 30 oktober in Gouda! 

 Bekijk hier het filmpje 

Agenda derden 

(een greep uit de mogelijkheden…) 

 

Oktober 
 Zondag 30   

Bruisende kerk: congres over 

de toekomst van de kerk. 

 Gouda  

Meer informatie. 

 

November 
• 4 tot 6 november 

  The next step:   

vormingsweekend 1: Get your 

geart together    

    Helvoirt 

    Meer informatie. 

 

  Zaterdag 26 november 

   Ontmoet de Wereldkerk  

 Conferentiecentrum Gooiland,    

Hilversum  

 Meer informatie 

  

Heeft u  met uw parochie, 

jongerengroep of studenten-

vereniging  een activiteit die 

interessant is voor jongeren, laat 

het ons dan weten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor in de agenda 

Zaterdag 28 januari 2017: 

Impulsdag begeleiders tiener- en 

jongerengroepen met als thema: 

‘Parochie: een thuishaven voor 

de jonge generatie?’ 

Allen van harte welkom! 

Deze impulsdag komt in plaats van 

de eerder vermelde impulsdag op 

zaterdag 8 oktober.  

 

 
Uit onze mailbox:  

 

Ontmoet de Wereldkerk 

Van Kerk in Nood 

 

Kijk hier voor  

meer informatie 

 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.jongbisdomdenbosch.nl/
http://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch
http://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch
mailto:jongeren@bisodmdenbosch.nl
http://www.bewustkatholiek.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=Iz2SDqAzigw
http://www.bewustkatholiek.nl/
http://www.jongkatholiek.nl/nieuws/?id=2649
https://kerkinnood.nl/wat-kan-ik-doen/ontmoet-de-wereldkerk
https://kerkinnood.nl/wat-kan-ik-doen/ontmoet-de-wereldkerk
https://kerkinnood.nl/wat-kan-ik-doen/ontmoet-de-wereldkerk
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Spiritualiteitsreis Toledo 
 

Van 22 tot 31 juli is er een 

spiritualiteitsreis voor jongeren van 

15-30 jaar naar Toledo. 

Achter de schermen wordt hard 

gewerkt om de reis te organiseren . 

 

Noteer de datum alvast  

in je agenda!  

Meer informatie volgt in de 

volgende nieuwsbrief! 

  


