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Kom jij naar Re-fresh op zondag 13 september? 

 Het programma:  
14.00 uur    Inloop (pastorie Boxtel, 
Duinendaal 2) en gezellig bijpraten  
14.30 uur   Welkom en kennismaking 
15.00 uur    Inspirerende inleiding 
16.00 uur    Aan de slag!  
                   (Actief en multimediaal) 
17.45 uur    Samen eten 
18.30 uur    Present! 
19.00 uur   WJD-update & start promotie 
19.30 uur    Afsluiting met Taizeviering 
 
Je kunt je tot 6 september aanmelden op 
Facebook (Jong Bisdom Den Bosch) of via 
email jongeren@bisdomdenbosch.n 
   
 
Het lijkt nog heel ver weg! Eerst is het nog 
vakantie! Maar toch willen we u alvast laten 
weten dat we na de vakantie op 13 
september in Boxtel starten met een hele 
leuke en gezellige openingsactiviteit: 

Nieuwsbrief  
Jong Bisdom Den Bosch 

De vakantie is weer voorbij! Dat 
betekent ook dat de activiteiten van 
Jong Bisdom Den Bosch weer 
beginnen!  
We starten samen op 13 september 
tijdens Re-fresh in Boxtel. De start van 
een heel mooi en leuk jaar, wat we 
afsluiten met een geweldige reis naar 
de Wereldjongerendagen in Krakau!  
De verdiepingscursussen starten in 
oktober ook weer en hebben dit jaar 
een link naar het thema van de 
Wereldjongerendagen ‘Barmhartigheid’.  
 

En op zaterdag 24 oktober gaan we op 
stap naar Kevelaer. Kortom genoeg te 
doen!  
Om dit alles mogelijk te maken komt 
Danny Hakvoort ons dit jaar ondersteunen 
voor de WJD en Marie-Jeanne 
Zuidervaart vervangt Ingrid tijdens haar 
zwangerschapsverlof. Zij stellen zich aan 
je voor op blz. 3 van de nieuwsbrief.  
 
Veel leesplezier en tot 13 september! 
 
Team Jeugd & jongeren 
Astrid, Danny, Ingrid,  
Marie-Jeanne en pr. Theo 

 

 

 

!  

Agenda JBDB 
 

September 
• Zondag 13  

Refresh: Open het jaar met 

Jong Bisdom Den Bosch 

 Boxtel  

 

Oktober 
 Maandag 5 

    Verdiep: Barmhartigheid.?! 1 

    19.30 – 21.30  

     Parade 11, Den Bosch 

 

 Zaterdag 10 

    Impulsochtend tiener- en    

jongerenwerk: Stappen zetten! 

    09.00 – 14.00 uur  

     Abdijlaan 8, Nieuwkuijk 

 

 Zaterdag 24 

    Op stap naar Kevelaer 

 08.00-19.00 uur 

 We verzamelen in Cuijk 

(Kerkstraat 10) en gaan vanaf 

daar carpoolen naar Kevelaer.  

 

November 
 Maandag 9 

    Verdiep: Barmhartigheid.?! 2 

    19.30 – 21.30  

     Parade 11, Den Bosch 

 

  

     

     

 

Van start… in het nieuwe school- en werkjaar 

 

Wil jij ook het nieuwe school– en 
werkjaar gezellig samen met Jong 
Bisdom Den Bosch en andere 
tieners en jongeren starten? Kom 
dan naar Re-fresh op zondag 13 
september in Boxtel! 
We zullen deze middag aan de 
hand van een inspirerende inleiding, 
actief en multimediaal aan de slag 
gaan met het jaarthema  en het 
thema van de WJD. (Neem gerust je 
eigen camera, laptop, etc. mee!)  
  

https://www.facebook.com/events/406768879529484/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.n
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Informatie op een rijtje: 
 

Wat: 
Jongerenprogramma 

bedevaart naar Kevelaer 
 

Wanneer: za 24 oktober 
van 08.00 tot 19.00 uur 

 
Waar: Verzamelen in 

Cuijk (Kerkstraat 10) en 
vanaf daar carpoolen 

(degene die rijden krijgen 
een vergoeding) 

 
Kosten: € 5 p.p. (inclusief 

lunch en avondeten) 
 

Aanmelden: tot 17 -10 via 
jongeren@bisdomdenbos

ch.nl  of Facebook. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op stap naar Kevelaer  

Verdiepingscursus: 
·Barmhartigheid�?! 

 

 

 

Wil jij ook wel eens ontdekken en 
weten wat barmhartigheid is?  
We horen er vaker over, vooral op 
weg naar de Wereldjongerendagen, 
en paus Franciscus heeft een Heilig 
jaar van Barmhartigheid 
aangekondigd. Maar wat is het dan 
en wat kun jij er mee? Daar kun je 
achter komen tijdens de 
verdiepingsavonden in dit najaar! 
 
De verdiepingsavonden zijn op 
maandag 5 oktober, maandag 9 
november en maandag 7 december. 
De cursus wordt gegeven op het 
bisdomkantoor (parade 11 Den 
Bosch) en duurt van 19.30 uur tot 
21.30 uur. 
 
Meer informatie en aanmelding 
binnenkort via Facebook. 
 

 

 

Update Wereldjongerendagen 2016:  
Stap naar de a/Ander 

 

Promotieavond bij u in de parochie? 
Het WJD-promotieteam komt graag naar jouw parochie of jongerengroep 
om vol enthousiasme te vertellen over de Wereldjongerendagen. Jij kunt 
dan samen met andere jongeren en jullie ouders een goed beeld krijgen 
van de WJD en al je vragen stellen. Wilt jij ook een presentatie over de 
WJD2016 ‘Stap naar de a/Ander’? Overleg dan met de verantwoordelijke in 
de parochie/jongerengroep en neem contact op met Astrid Bakker via 
jongeren@bisdomdenbosch.nl of telefonisch via 073 523 20 69. 
 
 
 

Inschrijven vanaf 13 september! 
Op zondag 13 september, tijdens Re-fresh (zie blz.1) in Boxtel wordt de 
prijs van de WJDreis ‘Stap naar de a/Ander’ bekend gemaakt. Ook zullen 
op deze dag de nieuwe folders worden uitgedeeld!  
Op deze dag start ook de inschrijving voor de reis naar de 
Wereldjongerendagen! Je kunt je vanaf die dag inschrijven door op de 
inschrijfbutton te klikken op www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd 
  
 

 
 
 
Gezocht: Deelgroepbegeleiders 
Voor de begeleiding van de deelnemers en deelgroepen tijdens de WJD zijn 

wij op zoek naar begeleiders! Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die 

een geweldige begeleider zou zijn. Neem dan contact op met Astrid Bakker 

voor meer informatie, de naam door te geven, een oriënterend gesprek of 

om je aan te melden als begeleider via jongeren@bisdomdenbosch.nl of 

telefonisch 073 5232069. 
 

 

  

Programma: 
08.00 u  Verzamelen in Cuijk (kerkstraat 10) 
08.15 u  Welkom en uitleg van de dag 
08.30 u  Vertrek naar Kevelaer 
09.15 u  Aankomst in Kevelaer  
09.30 u  Aansluiten bij bisdombedevaart met 
rondleiding en gezamenlijke mis. Wij 
ondersteunen de pelgrims! 
13.00 u  Lunch: Jongereninleiding en gesprek 
14.00 u  Kruisweg 
15.00 u  Marialof samen met de 
bisdombedevaart en aansluitend begeleiding 
naar de bedevaartbus.  
16.00 u Vrije tijd 
17.15 u  Vertrek naar Cuijk 
18.00 u  Samen friet eten ter afsluiting    
 
 

Zoek jij verdieping en avontuur in je geloof, wil je je 
inzetten voor een ander, dan is de bedevaart naar 
Kevelaer iets voor jou! Het is een één-daagse 
bedevaart vol met verdieping en ontmoeting.  
 
Op zaterdag 24 oktober zullen we als jongeren de 
handen uit de mouwen steken. We sluiten aan bij de 
bisdombedevaart en zullen de pelgrims daarvan 
ontmoeten en ondersteunen waar nodig. Naast deze 
ontmoeting en ondersteuning hebben we ons eigen 
jongerenprogramma. In dit programma zullen we 
worden uitgedaagd om na te denken over 
barmhartigheid en wat wij voor de ander kunnen 
betekenen! Natuurlijk is er ook vrije tijd én een heleboel 
gezelligheid!  
 
Kortom… deze dag word een ideale mix tussen 
verdieping van je geloof, vrijwilligerswerk en een dag 
gezellig op stap met andere jongeren! 
 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch
http://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch
http://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
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Zr. Mathilde Maria 
CPS is Missiezuster 
van het Kostbaar 
Bloed en lid van het 
jongeren-platform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

gekruisigd was. Jezus liep met hen 
mee, maar ze kwamen daar pas 
achter toen ze samen eucharistie 
vierden. Ik wens je toe dat jij ook kunt 
ervaren dat je op weg bent met Jezus. 
Dit doe je samen met andere 
jongeren, er zijn verschillende 
activiteiten georganiseerd, zowel voor 
ontmoeting als verdieping. Zo kun je 
dit jaar meer leren over 
barmhartigheid, wat bij de WJD 
centraal zal staan. En die 
barmhartigheid gaan we ook in de 
praktijk brengen. In weekenden 
bereiden we ons dan voor op de WJD 
totdat we volgend jaar echt samen 
naar Polen gaan. Ik wens je een 
mooie reis het komende jaar!  
 
 
 
 
 
 
Als het te warm is om te werken of 
bewegen, wat is dan mooier dan het 
leven en geloof te delen. De letterlijke 
hittegolf kan een golf van warmte in 
het hart in gang zetten. 
Misschien zoek je in de vakantie de 
warmte van de zon op!; maar zie je 
ook kans om de warmte van het 
geloof te blijven delen? Ons geloof 
kent geen vakantie en God houdt 
geen vakantie! Hij blijft met ons 
meegaan met zijn genadevolle liefde. 
Deze periode is bij uitstek een tijd om 
er ook voor Hem te zijn. 
 
Een warme vakantietijd! 
 
Pastoor Theo Lamers 
Aalmoezenier Jeugd en Jongeren 

 

Stap voor stap op weg naar de 
Wereldjongerendagen (WJD). Als ik dat lees, 
denk ik meteen aan een stappenplan, zo’n 
plan dat je precies zegt wat je wanneer moet 
doen. Op google vond ik bijna 1 miljoen links 
naar verschillende stappenplannen. Maar als 
je, zoals wij, onderweg bent met God, 
onderweg naar de WJD, dan gaan de dingen 
altijd anders dan je gepland hebt. Denk aan 
het spreekwoord: als je God wilt laten lachen, 
moet je een plan maken…..  
In de Bijbel kun je lezen hoe vaak Jezus 
onderweg was en hoe Hij elke keer weer iets 
anders zei of deed dan de mensen 
verwachtten. Hij vergaf zonden, genas zieken, 
gaf goede raad over hoe je het beste kunt 
leven en wekte zelfs de doden op. En dat bij 
mensen die meestal niet zo geliefd waren of 
die veracht werden door de maatschappij. De 
vraag is nu natuurlijk: hoe gaan wij onderweg 
naar de WJD? Er is wel een soort ‘pad’ 
uitgestippeld, maar uiteindelijk gaat ieder van 
ons zijn/haar eigen weg. Met elkaar en met 
Jezus. Ik ben ervan overtuigd dat God met 
ieder van jullie op weg gaat. Soms kun je dat 
daadwerkelijk ervaren, zoals de leerlingen die 
elke dag met Jezus omgingen. Soms is God 
wat moeilijker te herkennen, zoals in het 
verhaal van de Emmausgangers. Zij hadden 
het opgegeven en liepen weg toen Jezus 

Stof  tot nadenken: 

Stap voor stap... naar de WJD! 

Contact 

E-mail: 

jongeren@bisdomdenbosc

h.nl  

Telefoon: 073-5232068  

 

 

Nieuwe collega’s… even voorstellen 

Agenda derden 

(een greep uit de mogelijkheden…) 

 9 – 11 oktober  

Franciscaans Jongeren Treffen 

(FJT) 2015  

Klik hier voor meer informatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb jij met jouw parochie, 

jongerengroep of studenten-

vereniging een activiteit die 

interessant is voor jongeren, laat 

het ons dan weten!  

 

Voor meer activiteiten: 

 www.rkactiviteiten.nl  

 

Marie-Jeanne Zuidervaart:  
‘Even terug in het oude nest op het 
bisdomkantoor, zal ik vanaf 1 september 
gedurende het zwangerschapsverlof van Ingrid 
de werkzaamheden voor M25 en tienerwerk 
overnemen. Ik zie je graag somewhere – 
somehow!’  
 

Danny Hakvoort:  
‘Ik werk sinds één september voor een aantal uren per week 
als project assistent voor de WJD. Naast deze bijbaan studeer 
ik ‘Theologie en Levensbeschouwing’ aan de Fontys 
Hogeschool te Utrecht. Ook ben ik vrijwilliger in het 
WJDkernteam en zit ik sinds dit jaar in het Jongerenplatform.  
Ik ben zelf al een aantal keren mee geweest naar de 
Wereldjongerendagen, Taizé en andere activiteiten. Dit zijn 
voor mij markeerpunten in mijn leven, momenten waarover ik 
nog steeds spreek. Ik merk dat deze activiteiten bruggen 
bouwen tussen werelden, culturen en verschillende karakters. 
Ik ben daarom ook blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen 
om dit jaar mijn steentje te mogen bijdragen aan de 
jongerenactiviteiten en de Wereldjongerendagen.  
Ik kijk er naar uit om je te ontmoeten op een van onze 
activiteiten.’  
 
 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://assisiaandemaas.wordpress.com/franciscaans-jongeren-treffen-fjt-2014/
http://www.rkactiviteiten.nl/

