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Kick-off 2015 – Duik in het nieuwe jaar met 
Jong Bisdom Den Bosch!   

 Voor je het weet, is het 31 december 
2014 en gaan we op weg naar het 
nieuwe jaar! Een nieuw jaar dat we 
feestelijk in willen luiden met de Kick-
off 2015 op zondag 11 januari. 
 
Die zondagmiddag komen we vanaf 
13.30 uur bij elkaar op het Sint 
Janscentrum, Papenhulst 4 in Den 
Bosch, waar we natuurlijk samen 
beginnen met een champagnetoast! 
Daarna volgt een programma met 
workshops, optredens, samen vieren 
en natuurlijk samen eten om de dag 
feestelijk af te sluiten. 
 
 
 

Op de Facebookpagina van Jong 
Bisdom Den Bosch kun je meer 
informatie over het programma en de 
tijden vinden. Je kunt je aanmelden 
vóór 4 januari bij het evenement op 
Facebook of door een mail te sturen 
naar jongeren@bisdomdenbosch.nl !  

 

Nieuwsbrief  
Jong Bisdom Den Bosch 

Het wordt buiten kouder en de dagen 

worden korter. Ook in deze donkere 

dagen hebben we verschillende 

activiteiten gepland staan voor 

jongeren. Bijvoorbeeld om naar 

Kerstmis toe te leven 

(bezinningsdagen), maar ook om 

samen het nieuwe jaar te vieren.  

In deze nieuwsbrief lees je over de 

verschillende activiteiten die er 

gepland staan de komende tijd.  

  

Vanaf 1 november is het team Jeugd 

& Jongeren compleet gemaakt met 

een opbouwwerker diaconaal 

tienerwerk. Zij zal zich in deze 

nieuwsbrief aan je voorstellen.  

 

Wij wensen je veel leesplezier.  

 

 Team Jeugd & Jongeren  

 Astrid, Susanne, Ingrid en Pr. Theo 

 

 

 

Agenda derden 

(een greep uit de mogelijkheden…) 

 

November  
•  donderdag 20, 19.00 uur 

    Mis & op bezoek  

    Maria Geboorte Kerk, Berg en 

Dalse weg 40, Nijmegen 

 www.katholiekestudentennijmeg

en.nl  

 

voor meer activiteiten: 

 zie pagina 3 

 

Heeft u  met uw parochie, 

jongerengroep of studenten-

vereniging  een activiteit die 

interessant is voor jongeren, laat 

het ons dan weten!  

 

Het 
jongerenplatform 
 
1

e
 rij: Astrid, Zr. 

Mathilde Maria, Inge, 
Martine 
2

e
 rij: Luciano, Pastoor 

Theo, Susanne, 
Marloes, Manon  
Niet op de foto: 
Laurien, Sander en 

Martijn 

Agenda JBDB 
November  
•  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  

 

Januari 
 Zondag 11, 13.30 -19.30 uur  

    Kick-off 2015 – Duik in het  

    nieuwe jaar met Jong    

    Bisdom Den Boch 

    St. Janscentrum,  

    Papenhulst 4, Den Bosch 

 

 Maandag 19 

    Verdiep: Bidden & Meditatie1 

    19.30 – 21.30  

     Parade 11, Den Bosch 

Team Jeugd & Jongeren compleet… 

 

http://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch
http://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch
https://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch?ref=hl#!/events/548014028667411/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.katholiekestudentennijmegen.nl/
http://www.katholiekestudentennijmegen.nl/
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Je kunt je tot 1 december aanmelden 
voor de bezinningsdagen door een e-
mail met naam, adres en leeftijd te 
sturen naar 
jongeren@bisdomdenbosch.nl.  
 
Let op: er is beperkt ruimte en 
vol=vol! Na 1 december ontvangen 
deelnemers verdere informatie over 
het programma, de betaling en wat je 
mee moet nemen. 
 

Bezinningsdagen Advent 

Verdiepingscursus 2 

 

 

 

Na de bijzondere bezinningsdagen in 
februari van dit jaar, bieden we ook in 
de adventstijd bezinningsdagen aan, 
speciaal voor jongeren (16-30 jaar). 
Opnieuw zijn we daarvoor te gast in 
Abdij Onze Lieve Vrouw van 
Koningshoeven in Berkel-Enschot.  
 
Samen bereiden we ons hier voor op 
het feest van Kerstmis! Een bijzondere 
tijd van gebed, verdieping en stilte. 
De bezinningsdagen vinden plaats van 
vrijdag 12 december, 16.30 uur t/m 
zondag 14 december, 17.00 uur.  
 
De kosten zijn €75 (all inclusive, met 
rondleiding door de brouwerij). Neem 
even contact met ons op wanneer de 
kosten een probleem voor je vormen. 

 
Na een eerste heel geslaagde 
verdiepingscursus over de Bijbel, 
bieden we begin 2015 opnieuw 
een korte verdiepingscursus van 
drie bijeenkomsten aan. Een 
uitgelezen kans om de diepte in te 
gaan met je geloof en nieuwe 
dingen te leren! 
 
Dit keer gaan we dieper in op 
bidden en meditatie. De  cursus 
wordt gegeven op 3 
maandagavonden: 19 januari, 9 
februari en 16 maart 2015. Elke 
bijeenkomst vindt van 19.30-21.30 
uur plaats op het Bisdomkantoor, 
Parade 11, Den Bosch. 
 
Aanmelden voor deze tweede 
cursus kan tot 15 januari via 
Facebook of via mail: 
jongeren@bisdomdenbosch.nl  

 

 

In het zonnetje:  
Tiener- en jongerengroep Eindhoven 

 
Wij zijn Jongerengroep Eindhoven. Voorheen had ieder deel van Eindhoven 
een klein eigen groepje. Sinds een aantal jaar zijn wij allemaal samen 
gegaan en is het nu Jongerengroep Eindhoven. Iedere 2

e
 vrijdag van de 

maand komen we samen in ons jongerenhok (bij de Sint Petruskerk), dat 
we zelf geschilderd en ingericht hebben. We brengen zelf onderwerpen in 
waar we het graag over willen hebben. Soms nodigen we gastsprekers uit 
voor een inspirerende avond. Onze jongerengroep wordt geleid door Henry 
Vermeulen. Twee jongeren uit de groep gaan Henry helpen om het nog 
leuker en leerzamer te maken. Nu wordt het een jongerengroep voor en 
door jongeren.  
 
We doen ook andere activiteiten samen zoals Sinterkerst. We trekken 
lootjes en gaan surprise doen met elkaar. We proberen ook met de groep 
naar de Katholieke Jongeren Dagen te gaan. Een keer per jaar krijgen we 
de kans om mee naar het klooster te gaan een aantal dagen om eventjes 
lekker tot rust te komen. Een aantal van onze jongeren zijn ook naar de 
Wereld Jongeren Dagen geweest, hier organiseren we dan ook sponsor 
acties voor.  
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben we een leuke opening. Er 
zijn veel verschillende leeftijden binnen onze groep. Het varieert tussen de 
12 en 25 jaar. Het is een leuke en gezellige groep waar tijd is voor veel 
plezier maar ook serieus gesproken wordt over onderwerpen binnen ons 
geloof waar we meer over willen weten. 
 
Heb jij na het lezen van dit verhaal ook zin om je aan te sluiten bij onze 
jongerengroep en ben je woonachtig in Eindhoven of omstreken neem dan 
contact op met het bisdom. Zij kunnen je in contact brengen met ons. Je 
bent altijd welkom om een keertje te komen kijken.  
 
Heel veel groetjes, 
Jongerengroep Eindhoven 

 

Wit u ook eens uw tiener- of jongerengroep in het zonnetje zetten?  

Laat het ons dan weten via jongeren@bisdomdenbosch.nl 

 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch#!/events/1501951006726555/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
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Doe mee met  

DiaconAction 2015  

en ontvang een 

 DiaconAction-rugtas! 

DiaconAction:  
Tieners en jongeren in  
actie voor de ander! 

  
 

Facebook 

Jong Bisdom  Den Bosch 

heeft ook een eigen 

Facebookpagina.  

Op Facebook delen wij het 

laatste nieuws over onze 

eigen activiteiten en die van 

anderen.  

Via de evenementenpagina 

kan direct aangemeld 

worden voor activiteiten die 

we organiseren. We zijn te 

vinden op 

www.facebook.com/jongbisd

omdenbosch.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Ik kijk er naar uit om vele mensen te 
mogen ontmoeten en samen te 
bouwen aan een Kerk die ook van 
waarde is voor jeugd & jongeren. 

 

 

Op maandag 3 november 2014 is Ingrid van 
Zeeland gestart als opbouwwerker diaconaal 
tienerwerk. Zij zal aan de slag gaan met 
(diaconale) tienergroepen en het concept 
M25. Deze functie is mede mogelijk gemaakt 
door het SKAN-fonds (www.skanfonds.nl).  
Je kunt haar ontmoeten bij de activiteiten, 
maar zij stelt zich in deze nieuwsbrief al voor: 

Ik ben Ingrid van Zeeland – van Etten, 25 jaar 
en wonend met mijn man in het mooie 
Drunen. Op mijn zestiende kwam ik via de 
Wereldjongerendagen in contact met het 
Jongerenplatform van Bisdom Breda. Ik 
raakte geïnspireerd door de wereld van kerk 
en jongeren. Ik heb jaren op vrijwillige basis 
meegeholpen bij het bedenken en uitvoeren 
van jongerenactiviteiten.  
 
Vanuit deze inspiratie ben ik theologie gaan 
studeren en ben ik in 2012 afgestudeerd voor 
de richting pastoraat. Nadat ik zes maanden 
in Australië heb gewoond en in één jaar tijd 
mijn lesbevoegdheid heb gehaald, sta ik nu 
aan de vooravond van een mooie nieuwe 
uitdaging: opbouwwerker diaconaal 
tienerwerk. 

Even voorstellen… 

DiaconAction is een jaarlijkse activiteit 
waarbij Jongeren- en tienergroepen zich 
samen actief inzetten voor mensen in hun 
eigen omgeving. In heel Nederland 
bedenken groepen een eigen activiteit (zoals 
het maken en uitdelen van fruitmanden, het 
bezoeken van een bejaardentehuis etc.) en 
voeren die als groep samen uit. Elke groep is 
vrij om te kiezen op welk moment in het jaar 
de actie wordt uitgevoerd. 
 
Jongeren- en tienergroepen zijn van harte 
uitgenodigd om ook dit jaar mee te doen!  
Voor elke groep die deelneemt aan 
DiaconAction ligt een gadget klaar. Dit jaar is 
dat een knalgroen rugtasje (zie foto): 
opvallen gegarandeerd!  
 
Om rugtasjes voor de groep te ontvangen, 
vragen we groepen zich aan te melden via 
jongeren@bisdomdenbosch.nl, met 
vermelding van parochie, adres en aantal 
deelnemers en wij sturen de rugtasjes z.s.m. 
toe. 
 
 

 

Agenda derden 

vervolg 
November 
• Zaterdag 22 november 

  Meehelpen met benefietdiner 

waarbij de opbrengst naar de 

voedselbank Den Bosch gaat.  

    jongfocolare@gmail.com  

 

 Zondag 23 november, 17.00 uur 

   Jaarlijks feest    

    Studentenparochie Maranatha 

 Prof. Cobbenhagenlaan 19,  

    Tilburg. 

 https://www.facebook.com/stude

ntenparochie#!/events/720956531

316657/  

 

December 
 27-30  

 High-time tienerfestival:    

 Welcome to Paradise 

 12 tot 18 jaar 

 Bezinningscentrum Emmaus,   

 Helvoirt 

 www.kcv-net.nl/tieners-en-

jongeren/tienerfestivals  

 

 29 dececember  t/m 2 januari 

   Europese Taizeontmoeting  

   in Praag  

   Meer informatie op blz. 4 van   

   deze nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch
http://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch
http://www.skanfonds.nl/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
mailto:jongfocolare@gmail.com
https://www.facebook.com/studentenparochie#!/events/720956531316657/
https://www.facebook.com/studentenparochie#!/events/720956531316657/
https://www.facebook.com/studentenparochie#!/events/720956531316657/
http://www.kcv-net.nl/tieners-en-jongeren/tienerfestivals
http://www.kcv-net.nl/tieners-en-jongeren/tienerfestivals
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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! 

Uit onze mailbox: Europese 
Ontmoeting Taizé Praag  

  
Franciscaans Jongeren Treffen 

 

 

Website 

Digitale adventsretraite: 
“Kostbaar in Mijn ogen”. 

Je kan je hiervoor, gratis, 
inschrijven via 
www.ignatiaansbidden.org 

Je krijgt dan elke dag van de 
advent een email met 
gebedsmateriaal, 
opgebouwd rond telkens een 
andere bijbeltekst. Deze 
retraite is geïnspireerd door 
de ignatiaanse spiritualiteit. 
Je kan ook deelnemen aan 
een uitwisselingsgroepje bij 
jou in de buurt. Adressen 
vind je op de website. 

Aangeboden door de 

jezuïeten van de Lage 

Landen 

 

 

 

De Advent (vol verwachting klopt ons 
hart voor Zijn komst!) nodigt ons 
bijzonder weer uit om ons daarop voor 
te bereiden. Voor de kinderen zijn er 
de bekende Adventskalenders, met 
iedere dag een deurtje om te openen 
en af te tellen naar Kerstmis. En voor 
ons jongeren en volwassen? Ook voor 
ons is er iedere dag een deur te 
openen. De deur naar God. Hij heet 
ons iedere dag opnieuw welkom als 
wij ons tot Hem richten. Wij mogen 
ons bij Hem welkom weten. Wij tellen 
de dagen niet af maar op, want iedere 
dag bij God is een gratis cadeau dat 
ons leven verlicht! 
 
Een mooi Adventstijd 
en alvast een Zalig Kerstfeest! 

 

Met de dagen die grijzer, korter en donkerder 
worden, lijkt de titel “licht in donkere dagen” 
bijna een dooddoener. We kennen het grote 
“lichtfeest” van Kerstmis, of de feesten in 
donkere dagen van St. Maarten of St. 
Nicolaas of de Heilige Lucia. Het lijkt erop dat 
we in deze donkere dagen wat extra 
stimulans nodig hebben om deze donkere tijd 
door te komen. 
We gaan niet in een winterslaap, maar deze 
tijd nodigt wel wat meer uit voor inkeer en 
bezinning. Een stapje rustiger aan. 
Alhoewel... surprises, kerstbomen, kaarsen, 
kerststallen vullen de weken van december. 
Wintersport, vuurwerk, driekoningen... en het 
is al weer 2015, 
Durven we wel stil te staan en te zien wat er 
gebeurt. De natuur maakt een pas op de 
plaats. En wij rennen maar door? Je kunt 
samen met andere jongeren in de Advent een 
weekend mee naar de Abdij van Berkel-
Enschot.(zie blz. 2 van de nieuwsbrief) Om 
wel even die pas op de plaats te maken: stil te 
worden, te bezinnen, te bidden, ons bewust 
naar God keren en ons door Hem laten raken 
en ons bewust voor te bereiden op het Feest 
van Kerst: Een Redder wordt geboren...!” 
Misschien is dat wel het grootste Licht dat in 
deze donkere dagen schijnt! 
 

Stof  tot nadenken: 

Licht in donkere dagen 

Net als in eerdere jaren organiseert Jong 
Katholiek - in samenwerking met JOP - een 
busreis naar de Europese Ontmoeting van 
Taizé in Praag. Je kunt je nog inschrijven!  
 
Neem deel aan de ontmoeting in Praag en 
sluit je aan bij duizenden jongeren vanuit 
Europa en daarbuiten die samen bidden, 
zingen en stil zijn in een prachtige stad in het 
hart van Europa. Je vertrekt op zondagavond 
28 december met de bus naar Praag.  
 
Van 29 december t/m 2 januari neem je daar 
deel aan het programma. Op 
zaterdagochtend 3 januari ben je weer terug 
in Nederland.  
De totale kosten zijn €239,00. Je kunt je tot 
circa 1 december aanmelden voor de reis bij 
touroperator VNB. Voor meer informatie over 
het programma klik je hier en volg de 
voorbereiding op Facebook. 
 
 

Contact 

E-mail: 

jongeren@bisdomdenbosc

h.nl  

Telefoon: 073-5232020  

 

 

JBDB-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  

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor Theo Lamers 
is aalmoezenier Jeugd 
& Jongeren en  lid van 
het jongerenplatform 

http://www.ignatiaansbidden.org/
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=530
http://www.taize.fr/nl_article16752.html
https://www.facebook.com/taizeinnederland
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl

