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Re-fresh: Start het jaar het jaar met JBDB!  

Het nieuwe school- en werkjaar is al 

weer begonnen. Hopelijk hebben jullie 

allemaal een mooi zomer en 

vakantietijd gehad en zijn jullie 

helemaal klaar voor een nieuwe start. 

Het jongerenplatform Jong Bisdom 

Den Bosch wil dit graag samen met 

jullie feestelijk inluiden. Op 

zondagmiddag 14 september zijn jullie 

daarom van harte welkom bij Re-fresh: 

ofwel, open het jaar met Jong Bisdom 

Den Bosch! 

 

Van 13.00-16.30 uur zijn jullie welkom 

in de tuin van de Sint Petruskerk, 

Kloosterdreef 31 in Eindhoven. Daar 

organiseert het Jongerenplatform een 

programma met muziek, een 

inspirerend verhaal, een uitdagend 

spel, een hapje en een drankje, maar 

vooral ook heel veel ruimte om elkaar 

weer te ontmoeten en te spreken na 

een lange vakantie.  

 

Kom jij ook om samen met ons het 

nieuwe school- en werkjaar goed te 

starten?! Je hebt nog heel even de tijd 

om je aan te melden – t/m zondag 7 

september.  

Dat kan via het evenement op onze 

Facebookpagina of via e-mail: 

jongeren@bisdomdenbosch.nl. 

 

Nieuwsbrief  
Jong Bisdom Den Bosch 

Het nieuwe school- en werkjaar is 

weer begonnen. We hebben weer veel 

leuke, interessante en verdiepende 

activiteiten gepland staan voor het 

komende jaar. Een goed moment dus 

om jullie deze eerste 

jongerennieuwsbrief toe te sturen! In 

de nieuwsbrief vind je onder andere 

informatie over de verschillende 

activiteiten, stelt het jongerenplatform 

Een nieuw werk- en schooljaar!  

zicht voor en lees je stof tot nadenken. 

Je zult de nieuwsbrief voortaan eens 

in de twee maanden in je mailbox 

vinden. Mocht je zelf iets interessants 

of leuks hebben voor in de 

nieuwsbrief: laat het ons weten!  

Veel leesplezier.  

 

Team Jeugd&Jongeren   

Astrid, Susanne en Pr. Theo 

 

 

Agenda derden 

September 
• Zaterdag 6 

    Jongeren Focolarebeweging: 

    ‘Interactieve dag met als thema 

media en gastspreker Leo 

Feijen’, Mariënkroon Nieuwkuijk 

 
Heb jij met je parochie, 

jongerengroep of studenten-

vereniging  een activiteit die 

interessant is voor jongeren, laat 

het ons dan weten!  

 

De start van het 
jongerenplatform 
met wat lekkers! 
(juni 2014) 

Agenda JBDB 

September 
• Zondag 14  

RE-FRESH: Start het jaar met 

Jong Bisdom Den Bosch – 

13.00 – 16.30 Tuin St. 

Petruskerk, Eindhoven 

• Maandag 15 

Verdiep: Bijbel 1  

19.30 – 21.30  

Parade 11, Den Bosch 

 

Oktober 
• Maandag 13 

Verdiep: Bijbel 2  

19.30 – 21.30  

Parade 11, Den Bosch 

 

November  
• Zondag 2  

YouCatBijeekomst over 

allerzielen – 15.00uur 

Pastorie Oischot  

• Maandag 17 

Verdiep: Bijbel 3 

19.30 – 21.30  

Parade 11, Den Bosch 

 

December 
• Vrijdag 12 t/m zondag 14  

Bezinningsdagen Advent 

Abdij Koningshoeven,  

Berkel-Enschot  

 

 

 

Zondag 14 september 

in Eindhoven 

Re-fresh: 

BEN ERBIJ! 
 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
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Op zondag 2 november zijn jullie 

dan ook van harte welkom in 

Oirschot. De parochie is bezig om 

een mooi programma in elkaar te 

zetten. De precieze onderdelen en 

tijden zijn nog niet bekend, maar 

ongetwijfeld zullen veel van de 

elementen van de vorige 

YouCatbijeenkomsten weer 

terugkomen.  

 

Binnenkort volgt hierover meer 

informatie over de YouCat-

bijeenkomst in Oirschot. Houd onze 

Facebookpagina in de gaten! 

 

2 november:  
YouCatBijeenkomst in Oirschot 

Vanaf  15 september: Korte 
verdiepingscursus over de 
Bijbel 

 

 

 

De afgelopen twee jaren 

organiseerden we ongeveer elke 

maand een YouCatbijeenkomst voor, 

steeds in een andere parochie in ons 

bisdom. Deze bijeenkomsten draaiden 

om het samen dieper ingaan op een 

thema uit de jongerencatechismus 

YouCat, samen vieren, samen eten en 

vooral ook gezellig samenzijn. Ook 

komend jaar organiseren we weer een 

aantal YouCatbijeenkomsten. Niet 

meer elke maand, maar om de aantal 

maanden. De reden hiervoor is dat we 

jullie dit jaar meer verschillende 

activiteiten willen aanbieden. 

Maar…we stoppen dus niet met de 

YouCatbijeenkomsten. 

 

Er werd ons regelmatig gevraagd om een extra 

aanbod van verdiepende bijeenkomsten en daaraan 

geven we graag gehoor. In 2014-2015 bieden we 

jullie drie korte verdiepingscursussen aan. Elk van 

deze cursussen bestaat uit drie bijeenkomsten rond 

een thema dat door het jongerenplatform is 

aangedragen. Het is een uitgelezen kans om de 

diepte in te gaan met je geloof en heel veel nieuwe 

dingen te leren! 

 

Tijdens deze eerste cursus van drie bijeenkomsten 

gaan we dieper in op de Bijbel. Pr. de Rycke, rector 

van het Sint Janscentrum- de priesteropleiding van 

ons bisdom – geeft deze eerste cursus. Samen met 

hem en met de andere deelnemers ga je in op 

vragen als: Is de Bijbel eigenlijk letterlijk waar? En 

wat hebben deze duizenden jaren oude verhalen mij 

vandaag nog te vertellen?  

 

Deze eerste cursus wordt gegeven op 3 

maandagavonden in het najaar: 15 september, 13 

oktober en 17 november 2014. Elke bijeenkomst 

vindt van 19.30-21.30 uur plaats op het 

Bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch. De andere 

twee cursussen volgen in het voorjaar van 2015. 

 

Aanmelden voor deze eerste cursus kan tot 10 

september via het evenement op onze 

Facebookpagina of via e-mail: 

jongeren@bisdomdenbosch.nl.  
 
 

 

 

In het zonnetje: 
Jongerenplatform 

 

In deze rubriek staat iedere keer een tiener- of 

jongerengroep het zonnetje.  

In deze eerste nieuwsbrief stelt het jongerenplatform zich 

aan jullie voor: 

 

Wij (Sander, Martine, Pr. Theo, Manon, Susanne, 

Luciano, Zr. Mathilde Maria, Laurien, Martijn, Astrid, 

Inge, Michel en Marloes) zijn 10 enthousiaste jongeren 

en het team Jeugd&Jongeren en vormen samen het 

jongerenplatform Jong Bisdom Den Bosch. 

Voor de zomervakantie hebben wij het jaarprogramma 

voor dit school- en werkjaar opgezet en nu zijn we druk 

bezig met het organiseren van o.a. Re-fresh: onze eerste 

activiteit als jongerenplatform.   

We komen ongeveer maandelijks bij elkaar en naast alle 

organisatorische aspecten is het ook erg gezellig.  

Vol goede moed gaan we het nieuwe school- en werkjaar 

in en hopen samen veel te kunnen betekenen voor alle 

tieners en jongeren in ons bisdom.  

 

Tot ziens bij Re-fresh op zondag 14 september! 

 

Wil jij ook eens met jouw tiener- of jongerengroep in het 

zonnetje staan? Laat het ons dan weten via 

jongeren@bisdomdenbosch.nl 

 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
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Vanaf nu verkrijgbaar: 

Jong Bisdom Den Bosch App 

 

Via de app (verkrijgbaar in 

Google Play en de App Store) 

heb je direct toegang tot ons 

laatste nieuws, de evenementen 

die we organiseren en alle foto’s. 

Heel handig  

Uit onze mailbox:  
Franciscaans Jongeren 
Treffen 
 

Facebook 

Like onze Facebook-pagina 

Jong Bisdom Den Bosch om op 

de hoogte te blijven van al het 

laatste nieuws!  

Via de evenementen-pagina kun 

je direct aanmelden voor een 

van de activiteiten die we voor 

jullie organiseren. 

www.facebook.com/jongbisdom

denbosch.  

 

Website 

Er wordt hard gewerkt aan onze 

eigen website: 

www.jongbisdomdenbosch.nl.  

Natuurlijk vind je onze informatie 

ook op www.bisdomdenbosch.nl 

(klik links op 

jongerenactiviteiten) 

 

 

 

 

wat er nou eigenlijk instaat, dan heb 

je de kans om met onze  drie 

avonden van verdieping mee te 

doen. Voor al je goede voornemens 

kun je bij Jong Bisdom Den Bosch 

terecht: we hebben een programma 

vol fun, ontmoeting, verdieping en 

bezinning. Dus check onze 

Facebook-pagina en binnenkort de 

nieuwe website! We wensen je een 

goed begin toe van het nieuwe 

school/werkjaar waarin je steeds 

beseft dat God echt van je houdt. 

Gods zegen! 

Zr. Mathilde Maria 

 

 

Het nieuwe jaar voor studie en werk is weer 

begonnen! Of je nu op vakantie bent 

geweest of hebt moeten werken, het 

'normale' leven begint weer. En net als met 

nieuwjaar is het ook weer een goede tijd 

voor bezinning. Welke ervaringen neem je 

graag mee in de toekomst en waar denk je 

liever niet meer over na? Een tijd om ook 

eens na te denken over je geloof. Hoe is 

het eigenlijk met je relatie met God: heb je 

Hem net leren kennen of is Hij al een soort 

'oude vriend'? Kun je wel de tijd nemen om 

te bidden of word je steeds afgeleid door 

bliepjes van je smartphone of tablet?  

Misschien heb je, passend bij een nieuw 

jaar, ook wel 'goede voornemens'. 

Bijvoorbeeld dat je Jezus beter wilt leren 

kennen, misschien kun je dan eens naar 

een avond voor aanbidding van het 

Allerheiligste gaan. Of als je echt weer 

opnieuw met God wilt beginnen dan is het 

sacrament van verzoening, ook wel biecht 

genoemd, een echte aanrader. Wie weet 

besluit je wel om eens een keer een uur je 

smartphone uit te zetten en die tijd te 

nemen voor het bidden van ochtendgebed 

of avondgebed. En als je nu eindelijk eens 

wilt weten hoe het nou zit met de Bijbel en 

Stof tot nadenken: Goede voornemens! 

In oktober vindt in Megen voor de 15
e
 

keer het Franciscaans Jongeren 

Treffen plaats, een weekend speciaal 

voor jongeren die samenkomen in de 

Franciscaans geest. Thema van dit jaar 

is: Goed nieuws! Je bent te gast in de 

kloosters van de Franciscanen en 

Clarissen in Megen. Op het programma, 

voorbereid door enkele broeders en 

jongeren, staan vieringen, een 

pelgrimstocht, workshops tot en met een 

bonte avond met talenten uit eigen kring. 

 

Data: 10 okt. (19.30u) – 12 okt. (14.30u) 

Prijs:  € 40,- (na 15 september € 50,00) 

Meer informatie: www.franciscanen.nl  

 

Contact 

E-mail: 

jongeren@bisdomdenbosc

h.nl  

Telefoon: 073-5232020  

Facebook: 

www.facebook.com/jongbisd

omdenbosch. 

 

Agenda derden vervolg 

Oktober 
•  10 (19.30u) – 12 (14.30u) 

   Franciscaans Jongeren Treffen 

    Thema: Goed nieuws! 

   Prijs: €40,- (na 15-9 €50,-)  

   Franciscanen Megen 

    www.franciscanen.nl – Samen 

op weg  

 17 (20.00u) – 19 (14.30 u) 

   Jongerenweekend: wat is jouw 

   missie?  Prijs: €40,- 

   Franciscanen Megen 

 21 (15.00 u) – 24 (11.00 u) 

   Midweek voor jongeren 

 Prijs: €60,- 

   Franciscanen Megen 

   fjwmegen@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

 

Zr. Mathilde 
Maria CPS is 
Missiezuster 
van het 
Kostbaar 
Bloed en lid 
van het 
jongeren-
platform 
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