Nieuwsbrief
Jong Bisdom Den Bosch
Agenda JBDB
Juli
 Vrijdag 1 – zondag 3 juli
Voorbereidingsweekend
WJD: Samen stappen zetten…
Abdijhof te Mariënkroon, Nieuwkuijk

 Zondag 3 juli
Tuin- en uitzwaaifeest voor
tieners en jongeren!
Abdijhof te Mariënkroon, Nieuwkuijk

 18 juli – 2 aug
WJD: Stap naar de a/Ander
Andrychow, Krakau, Polen

Augustus:
VAKANTIE!!!! 

Zomer…
Het is zomer, bijna vakantie, de WJD
komt er aan … genoeg leuke dingen in
het verschiet.

tuinfeest en gaan daarna naar de WJD. In
deze nieuwsbrief leest u meer over wat er
deze zomer te doen is!
Veel leesplezier en een fijne zomer!

Ook Jong Bisdom Den Bosch zit niet stil
deze zomer. We hebben een gezellig

Team Jeugd & Jongeren
Astrid, Danny, Marloes, Ingrid,
en pr. Theo

Tuin- en uitzwaaifeest op 3 juli: Ben jij erbij!?!
Nog heel even en dan is het zover: de
zomervakantie! Om het werk- en schooljaar
goed af te sluiten en de zomervakantie
gezamenlijk te beginnen, wordt er ook dit
jaar het traditionele Tuinfeest voor tieners
en jongeren georganiseerd.
Dit jaar is er een bijzondere editie omdat
het gekoppeld is aan een
voorbereidingsactiviteit van de WJD! Een
leuke mogelijkheid om ‘afscheid’ te nemen
van de jongeren die naar de WJD gaan (als
je zelf jammer genoeg niet mee kunt).
We starten met een Eucharistieviering,
leren elkaar beter kennen tijdens de
ontmoetingsspellen en sluiten af met een
gezamenlijke barbecue.

Ouders van jongeren die naar de WJD
gaan zijn dit jaar ook van harte
welkom. Tijdens de
ontmoetingsspellen is er voor hen een
workshop: WJD voor ouders!
Meer informatie zie je op
bovenstaande flyer!
Aanmelden kan tot 26 juni via
Facebook of via e-mail aan
jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Vermeld bij je aanmelding s.v.p. ook
eventuele bijzonderheden als
dieetwensen.
Boxtel starten met een hele leuke en
gezellige openingsactiviteit: REFRESH!
Ook zal op deze dag de promotie van de
WJD ‘officieel’ van start gaan!!!

Tijdens het tuinfeest op 3 juli
presenteren we het
jaarprogramma voor 2016-2017
Hieronder alvast de eerste
maand (zodat je deze in je
agenda kunt zetten:

September:
 Zondag 11
Reünie WJD
Locatie volgt nog

 Zondag 25
Re-fresh: Opening van het
jaar!
Dit jaar gaan we kanoën om het
nieuwe jaar te starten.
Locatie volgt nog

Agenda derden
(een greep uit de mogelijkheden)

 27 aug. – 3 sept.
Zeilkamp
Holtuseiland
www.zeilkampdetwaalfapostele
n.nl
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Meer informatie volgt binnenkort via onz

Volg onze WJD-avonturen
op de Facebookpagina!
!
.

Geweldige eerste stap!
Een geweldige en indrukwekkende reis, zoals de WJD, kan niet
zonder goede voorbereiding! Op zondag 29 mei hebben alle WJDpelgrims daarom samen de eerste stap gezet in het Toverbaltheater.
Het Toverbaltheater is een uniek theater waar jongeren met een
beperking theater maken. De dag startte met een voorstelling waarin
met muziek en theater een verhaal verteld werd over hoe we zelf
keuzes maken en kunnen kiezen welke stap we zetten. Vervolgens
waren er workshops in muziek, theater, kostuum en koken, zodat
iedereen uiteindelijk zelf mee kon spelen in de voorstelling (hiernaast
zie je de foto op het einde van de voorstelling). Het was een
bijzondere dag waarin ontmoeting centraal stond en de deelnemers
elkaar op een spontane manier konden leren kennen. De dag werd
afgesloten met een eucharistieviering in de kerk van BenedenLeeuwen. De stap naar de a/Ander is deze dag zeker gezet!
De volgende voorbereidende stappen vinden plaats van in het
voorbreidingsweekend van 1 tot 3 juli bij Abdijhof Mariënkroon in
Nieuwkuijk. De WJD-gangers zullen elkaar dit weekend beter leren
kennen en op verschillende manieren aan de slag gaan met
barmhartigheid. Het weekend wordt afgesloten met het tuinfeest!

Wij gaan op
18 juli met 103
naar de WJD!

Stap naar de a/Ander
Heel snel komen de WereldJongerenDagen in Krakau
dichterbij. De spanning stijgt. Over een maand zijn we al in
ons gastbisdom. Wie gaan we ontmoeten? hoe zal het zijn?
Kunnen ze Engels of praten we met handen en voeten?
Zouden we het eten lusten?
De stap naar de a/Ander is altijd ook een stap naar het
onzekere, maar tegelijkertijd als je eenmaal een stap over de
drempel zet, is het vaak zeer de moeite waard! Zo is het niet
alleen als je naar de WJD gaat. Zulke stappen mag je vaak in
je je leven zetten. Een uitdaging!
Zo is het ook met dé Ander: God. Hij zet steeds opnieuw de
stap naar ons, durven wij ook een stap over de drempel te
zetten naar Hem? Jezus liet ons zien dat het kan: Matteüs,
Petrus, Bartimeüs, Zacheüs, Samaritaanse vrouw en nog
velen meer. En niet alleen toen, maar ook nu naar jou en mij.
De WJD zijn voor jongeren een kans om ook díe stappen te
zetten. Maar dit kan ook thuis(voor iedereen!), iedere dag
opnieuw nodigt God ons uit! Zet jij mee de stap naar de
a/Ander?
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Tienerpastoraat:
Het leggen van de juiste
puzzelstukjes
Bent u begeleider van een tienergroep? Loopt u weleens
tegen moeilijkheden aan? Wilt u samen met andere
begeleiders meer leren over het begeleiden van tieners?
Heeft u ook weleens het gevoel dat er meerdere
puzzelstukjes zijn die (nog) niet helemaal in elkaar lijken
te passen?
Heeft u één of meerdere keren 'Ja' geantwoord op
bovenstaande vragen; dan hebben we een mooi aanbod
voor u: een driedelige cursus speciaal voor begeleiders
van tienergroepen en mensen die geïnteresseerd zijn
hierin.
U leert meer over het puberbrein, gaat kijken naar uzelf
als begeleider en leert te motiveren; waar haalt u uw
inspiratie en motivatie vandaan en hoe brengt u dat over
op tieners.
De cursusavonden worden gegeven door Ingrid van
Zeeland; opbouwwerker (diaconaal) tienerwerk van het
Bisdom ’s-Hertogenbosch.
De avonden zullen plaats gaan vinden in het najaar van
2016 op onderstaand genoemde data en zullen de
volgende onderwerpen bevatten:
Dinsdag 20 september 2016; 18.00 uur – 21.00
uur.
Onderwerp: Het puberbrein.
Dinsdag 18 oktober 2016; 18.00 uur – 21.00 uur.
Onderwerp:
U, als begeleid(st)er.
In vele tieneren jongerengroepen
wordt momenteel hard
Dinsdag
22
november
2016;
uur – 2016-2017!
21.00
gewerkt aan de jaarkalender voor
het18.00
schooljaar
uur.
Ook Jong Bisdom Den Bosch is bezig met het rondkrijgen
Onderwerp: Motiveren.
van de jaarkalender.
Hieronder geven wij u alvast een inkijk
Elke
avond
start met
een ubroodmaaltijd.
De cursus
wordt in
in de jaarkalender,
zodat
hiermee rekening
kunt houden
gegeven
op
het
Bisdomkantoor;
Parade
11
te
’sde parochie. Wij hopen u natuurlijk samen met de tieners en
Hertogenbosch.
Er zijn geen
kosten
aan deze
jongeren
uit uw parochie
op vele
activiteiten
tecursus
mogen
ontmoeten!
verbonden.

De avonden zullen plaats gaan vinden in het najaar van 2016
op onderstaand genoemde data en zullen de volgende
onderwerpen bevatten:
Dinsdag 20 september 2016; 18.00 uur – 21.00 uur.
Onderwerp: Het puberbrein.
Dinsdag 18 oktober 2016; 18.00 uur – 21.00 uur.
Onderwerp: U, als begeleid(st)er.
Dinsdag 22 november 2016; 18.00 uur – 21.00 uur.
Onderwerp: Motiveren.
Elke avond start met een broodmaaltijd. De cursus wordt
gegeven op het Bisdomkantoor; Parade 11 te ’sHertogenbosch. Er zijn geen kosten aan deze cursus
verbonden.
Aanmelden voor deze cursus kan t/m 13 september 2016 bij
het secretariaat via avdels@bisdomdenbosch.nl. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen
met de cursusleider via jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Na aanmelding ontvangt u voorafgaande aan deze cursus nog
meer details.

Jaarkalender 2016-2017

Aanmelden voor deze cursus kan t/m 13 september
2016 bij het
secretariaat
via
Zondag
11 sept:
WJD-reünie
Dinsdag
20 sept:
Cursusavond
avdels@bisdomdenbosch.nl.
Mocht1 utienerwerk
nog vragen
Zondag
sept:
Re-fresh: opening
van het jaar! (t+j)
hebben25
dan
kunt u vanzelfsprekend
contact
opnemen met de cursusleider via
Zaterdag
8 okt:
Impulsdag tiener- en jongerenwerk
jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Zondag
16
okt:
JBDB-dag:
Samen Kerkaan
zijn!deze
(j)
Na aanmelding ontvangt
u voorafgaande
Dinsdag 18 okt:
Cursusavond 2 tienerwerk
cursus nog meer details.
Vr. 4 tot zo 6 nov:
Zaterdag 12 nov:
Zondag 20 nov:
Dinsdag 22 nov:

Vormingweekend: Get your gear
together! (j)
Bisdomtienerdag (t)
JBDB-dag: Eucharistie (j)
Cursusavond 3 tienerwerk

Zondag 18 dec:

Kertmaaltijd van barmhartigheid! (j)

Zaterdag 7 jan:
Vr. 20 tot zo 22 jan:

Kick-off! (j+t)
Vormingweekend: Start walking! (j)

Zondag 19 feb:

JBDB-dag: Grenzen stellen (j)

Zaterag 11 mrt:
Vr. 24 tot zo 26 mrt:

Power of Fire (vormelingen)
Vormingweekend: Purpose &
Duration (j)

Zondag 9 apr:
23-30 apr:

Palmzondag (t+j)
Taize-reis (15+)

Zondag 21 mei:

JBDB-dag: Ladies & Boys

Za 17 en zo 18 juni:

Nacht Zonder Dak (t+j)

Vrijdag 7 juli :

Tuinfeest (t+j)

t = activiteit geschikt voor tieners
j = activiteit geschikt voor jongeren
We streven ernaar om alle locaties aan het begin van het
nieuwe schooljaar bekend te kunnen maken.
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Ga mee op zeilkamp!
voor tieners uit uw parochie:
Wil jij leren hoe je een zeilboot beheerst? Of
hoe je in de mast kunt klimmen met je blote
handen en voeten?
Hoe zou jij het vinden om nieuwe vrienden te
maken en met zijn allen te overnachten in een
woonboot op een onbewoond eiland in de
Loodsrechtse plassen?
Vind je het leuk om bij het kampvuur te zitten,
te voetballen, te zwemmen of te racen tegen
leeftijdsgenoten?
Dan is het zeilkamp van de Twaalf Apostelen
zeker iets voor jou! Dan is het duidelijk, jij
moet er 16 t/m 23 augustus echt bij zijn!
Daarbij, het zeilkamp is niet duur, voor een
hele week zeilen, eten en slapen betaal je
maar 220 euro :).

Voor in je agenda!
Tijdens het tuinfeest gaan we
alles vertellen over het
jaarprogramma van Jong
Bisdom Den Bosch in 20162017!
Deze twee data kunt u alvast
noteren in de
(parochie)agenda:

Zondag 11 sept.
WJD-reünie
Zondag 25 sept.
RE-FRESH:
opening van het
nieuwe jaar!

Contact
E-mail:
jongeren@bisdomdenbosch.nl
Telefoon: 073-5232069
Facebook Jong Bisdom
Den Bosch
www.jongbisdomdenbosch.nl

Wat meer informatie: Al jaren organiseert het
Bisdom van 's-Hertogenbosch samen met de
parochie 'de Twaalf Apostelen' van Wijchen
een zeilkamp voor jongens tussen de 12 en

18 jaar oud. Onze ervaren
instructeurs leren je om te zeilen en
we hebben een kamppriester die voor
ons elke ochtend een korte mis houdt!
Behalve dat we je leren om te zeilen,
leren we je ook iets meer over het
christelijke geloof. Het is niet nodig
dat je elke zondag naar de kerk gaat,
maar je moet het geloof wel
interessant vinden!
Meer informatie vind je op
www.zeilkampdetwaalfapostelen.nl
Heb je interesse, reageer op de site of
stuur een mailtje naar
wintjes51@gmail.com. Je kunt ook
altijd even bellen: 024-6419624/0653363254.
Zie je deze zomer!

Voor na de WJD en vakantie:
Voor jongeren die na de zomer aan de slag willen met hun geloof, samen met
andere jongeren verdiepen. Hieronder twee goede initiatieven:

FOLLOW ME!

THE NEXT STEP!!!

Stap voor stap ontdek je meer wie jij
bent, wie God is en hoe je over Hem
kunt vertellen.
Follow me! Is een persoonlijke
investering, met eeuwigheidswaarde.

Kom naar de drie vormingsweekenden
waar inspirerende sprekers meer zullen
uitleggen over het katholieke geloof.
Waar je bij een persoonlijke begeleider
terecht kunt met vragen. Waar je andere
jongeren ontmoet die op dezelfde
zoektocht zijn als jij. Jong katholiek en
de bisdommen helpen je graag samen
op weg bij jouw Next Step!

Acht weekenden lang, een intense
ervaring met elkaar, vol opbouwende
vriendschappen, creativiteit, actie en
verrassingseffecten.
Elk van de acht weekenden staat één
leerling van Jezus centraal. Door
catechese, praktische oefeningen,
vieringen en interactie in kleine groepen
ontdek je wat je van deze leerling kunt
leren.

De thema’s van de weekenden zijn:
1. Get your gear together
4-6 nov. in Helvoirt
2. Start walking
20-22 jan. in Heiloo
3. Purpose&duration
24-26 mrt. in Helvoirt

De kosten zijn €600,- en aanmelden kan
alleen voor de hele cursus.
Leeftijd: 16-25 jaar.

Meer informatie volgt binnenkort op
www.jongkatholiek.nl en wij houden je
zeker ook op de hoogte!

Meer informatie
info@followme-nederland.nl
www.facebook.com/followmenederland
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