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Wereldjongerendag:29 maart 2015! 

 Op Palmzondag  wordt de 30e 

Wereldjongerendag gevierd. Over de 
hele wereld komen tieners en jongeren 
op Palmzondag bij elkaar. Jullie zijn 

die dag van harte welkom in Geldrop! 
Paus Franciscus gaf aan de 30e 
Wereldjongerendag het thema 

‘Gelukkig zij die zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien’(Mt 5,8) mee. 
Deze boodschap en de brief die Paus 

Franciscus hierover schreef zullen 
tijdens de dag centraal staan. Vanuit 
deze gedachte kijken we ook wat we 

voor een ander kunnen betekenen.  
Heel concreet maken we tijdens deze 
dag kennis met de voedselbank. We 

vragen iedereen daarom om iets 
voor de voedselbank mee te nemen. 
(Tip: er is behoefte aan pasta, rijst en 

tandpasta) 

De dag start om 11.15 uur in de H. 

Brigidakerk met een 
palmzondagviering, waarbij het 
jongerenkoor uit Geldrop de Mis zal 

opluisteren. Daarna volgt een 
programma met diepgang, ontmoeting, 
kennismaking met de voedselbank, 

verdiepende en creatieve workshops 
en gezamenlijke lunch en diner. Rond 
18.00 uur is het programma afgelopen. 

Klik hier voor de flyer van de dag. 
 
Aanmelden kan tot 20 maart via onze 

Facebookpagina of via 
jongeren@bisdomdenbosch.nl . 
Kosten van de dag zijn €5 (incl. lunch 

en diner, te voldoen op de dag zelf). 

Nieuwsbrief  
Jong Bisdom Den Bosch 

De komende tijd heeft Jong Bisdom 

Den Bosch een aantal mooie en leuke 

activiteiten voor je in petto. Een leuke 

en goede manier om op weg te 

zijn/gaan naar Pasen.  

Maar ook daarna liggen er nog 

verschillende leuke evenementen in 

het verschiet: Nacht Zonder Dak, de 

  

verdiepingscursussen, KJD-festival, 

het tuinfeest en natuurlijk in de zomer 

de spiritualiteitsreis naar Toledo.  

We hopen je op één of meerdere 

activiteiten te mogen ontmoeten.  

Tot ziens! 

  

Team Jeugd & Jongeren  

 Astrid, Susanne, Ingrid en Pr. Theo 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Ben jij erbij? 

Agenda JBDB 

 
Maart 
• Maandag 16 

Verdiep: Bidden&Meditatie3 

19.30 – 21.30  

Parade 11, Den Bosch 

 

• Zaterdag 21 

Stille Omgang 

Jongerenprogramma 

Er rijdt een jongerenbus vanuit 

ons b isdom naar Amsterdam. 

    Klik hier voor meer informatie.  

 

• Zondag 29 

Wereldjongerendag 2015 

11.15 – 18.00 uur 

 Brigidakerk, Geldrop 

   Klik hier voor meer informatie. 

 

April 
 Woensdag 1 april 

    Deadline goedkope prijs om   

    mee te gaan naar Toledo  

 (22-  -31 juli 2015) 

    Klik hier voor meer informatie   

en inschrijving.   

 
• Donderdag 2  

The Passion 

Enschede, er rijdt een bus 

vanuit Den Bosch en Uden 

 Klik hier voor meer informatie 

en inschrijving.   

 

 Maandag 20 

    Verdiep: Relaties &    

    Seksualiteit 1 

    19.30 – 21.30  

    Parade 11, Den Bosch 

 

 Zaterdag 25 – Zondag 26 

    Nacht zonder dak  

    Kerkstraat 2, Berkel-Enschot 

 Klik hier voor meer informatie  

    en inschrijving 

Op weg naar Pasen… 

 

http://www.bisdomdenbosch.nl/Documents/Flyer%20palmzondag%202015.pdf
https://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch?ref=hl#!/events/932795046733466/
https://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch?ref=hl#!/events/932795046733466/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.bisdomdenbosch.nl/Onderwijs/Paginas/Stille-Omgang-2015.aspx
http://www.bisdomdenbosch.nl/Documents/Flyer%20palmzondag%202015.pdf
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=728
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=728
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=615
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=615
http://www.nachtzonderdak.nl/berkel-enschot
http://www.nachtzonderdak.nl/berkel-enschot
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Jong Bisdom Den Bosch zet weer 
een bus in om je van en naar 

Amsterdam te vervoeren. Opstappen 
kan in Veldhoven, Eindhoven, Uden, 
Nijmegen, Den Bosch, Nieuwkuijk en 

Drunen.  De kosten zijn €15, te 
betalen in de bus. 
Informatie over de opstap- en 

afzettijden vind je hier. 
 
Meld je aan door een e-mail met je 

gegevens, op- en uitstapplaats en je 
leeftijd te sturen naar 
jongeren@bisdomdenbosch.nl.  

 

Stille Omgang 

The Passion 

 

 

 

 

Op zaterdag 21 maart 2015 wordt in 
Amsterdam de Stille Omgang gelopen, 

een jaarlijks terugkerende, nachtelijke 
stille tocht door de straten van 
Amsterdam, waarmee het 

eucharistisch wonder van 1345 wordt 
herdacht.  
Ook dit jaar is er weer een speciaal 

jongerenprogramma van de Stille 
Omgang (14-30 jaar) dat in het teken 
zal staan van het thema “On the road”. 

Samen vieren we daar ons geloof 
midden in Amsterdam en gaan we op 
zoek naar manieren om ons open te 

stellen voor God! Het hoogtepunt van 
de avond is natuurlijk het lopen van de 
Stille Omgang. Op: www.stille-

omgang.nl/jongeren vind je meer info 
over het programma. 

Maak het LIVE mee: Jim de Groot in  de rol van 
Jezus en Maria wordt gespeeld door Shirma 

Rouse. Jeroen van der Boom kruipt in de huid 
van Petrus, deejays Mattie de Valk en Wietze de 
Jager spelen twee van Jezus’ discipelen, Jon 

van Eerd heeft de rol van Pilatus en Jeroen van 
Koningsbrugge doet zich voor als Judas. Robert 
ten Brink is dit jaar de verteller.  

 
Enschede vormt op 2 april 2015 het decor van 
The Passion. De vijfde editie van deze grote live 

tv-productie wordt opgevoerd in de binnenstad 
en op andere karakteristieke plekken van deze 
universiteitsstad.  

The Passion vertelt tijdens een groots en uniek 
muziekevenement over het lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus. Net als voorgaande jaren 

trekt er een processie met duizend mensen en 
een groot verlicht kruis door de straten op weg 
naar het hoofdpodium. 

 
En JIJ kunt daar live bij zijn! Ga mee met de bus 
die Jong Bisdom Den Bosch (in samenwerking 

met VNB en Parochie Sint Petrus, Uden) voor jou 
organiseert.  

Voor meer informatie en aanmelding klik hier. 

 

In het zonnetje:  
Tiener- en jongerenkoor Geldrop  

 
Hallo!  

 
Wij zijn het jeugd- & jongerenkoor uit Geldrop. Sinds 1984 
wordt er al actief gezongen waarbij de twee dirigenten: 

Anne Klinkenberg en Arno ter Burg vanaf 2009 het stokje 
hebben overgenomen.  
 

Onze groep staat het beste omschreven als: enthousiast, 
betrokken, levendig en openhartig. Iedereen is als lid 
welkom in onze groep en wordt daarbinnen warm 

opgenomen. Doordat dit koor ook al jaren uit een vaste 
kern zangers bestaat, voelt het voor velen als een familie 
en dragen we ieder die komt luisteren een warm hart toe. 

 Elk jaar organiseren we, buiten de eigentijdse nummers 
die we tijdens de mis zingen, ook een aantal concerten 
(waaronder een groots Kerstconcert) en is er het jaarlijkse 

koorkamp. Dit is voor de meesten een van de 
hoogtepunten in het jaar.  
 

Graag heten we iedereen welkom op Palmzondag in de 
Brigidakerk om met een frisse blik en luisterend oor te 
komen genieten van ons koor.  

 
Met muzikale groet,  
Arno ter Burg♪ & Anne Klinkenberg♪ 
 

 

Wit je ook eens met je tiener- en jongerengroep in het zonnetje staan?  

Laat het ons dan weten via jongeren@bisdomdenbosch.nl 

 

http://www.bisdomdenbosch.nl/Onderwijs/Paginas/Stille-Omgang-2015.aspx
http://www.bisdomdenbosch.nl/Onderwijs/Paginas/Stille-Omgang-2015.aspx
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.stille-omgang.nl/jongeren
http://www.stille-omgang.nl/jongeren
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=615
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fpublicdomainvectors.org%2Fnl%2Fvrije-vectoren%2FMuzieknoten-vector-illustraties%2F8641.html&ei=mFP4VOLEI87JOd3UgLgD&bvm=bv.87519884,d.ZWU&psig=AFQjCNHeVuhuGgUTl5LEa7GGnipg7lzS9g&ust=1425646856042777
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
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Gebed 

 
Naar aanleiding van de tweede 
verdiepingscursus over gebed schreef 

Nicole de Bruijn: 
 
Gebed is belangrijk  om je dagelijks leven op af 

te stemmen. 

‘s Morgens te beginnen met gebed geeft meer 

energie en kracht om de dag te doorlopen. 

Door ’s avonds de dag af te sluiten met gebed 

en door stil te staan bij de dag geven we God 
een stuk je van onze tijd en worden we ons 
meer bewust van ons leven.  

Om Gods liefde te ervaren door de dag heen is 
het belangrijk  om met hem verbonden te zijn, 
door hem te betrekken bij dagelijkse 

bezigheden dit kan bewust of onbewust. 

Door onze drukke bezigheden vergeten we 

vaak om een moment stil te staan, vergeten we 
eigenlijk  onze bron van ons bestaan. Wat ons 
onrust kan geven. Diep van binnen verlangen 

we allemaal naar een relatie met God door de 
afleiding van de wereld vergeten we dit en 
blijven we zoeken naar een vervanging 

hiervoor. Gebed geeft ons hier de oplossing 
voor. 

 

Verdiepingscursus 3: 

Relaties & seksualiteit 
 

 

 

 
Enthousiast geworden? En wil je 

graag deelnemen? Kijk dan eens op 
www.nachtzonderdak.nl/berkel-
enschot en meld je aan.  

 
Vragen? Neem dan contact op met 
Ingrid van Zeeland – 

projectmedewerker Jeugd & Diaconie 
van het Bisdom Den Bosch. E-mail: 
ivanzeeland@bisdomdenbosch.nl / 

telefoon: 0735232061 
 
. 

 

 

In het weekend van 25 en 26 april 2015 vindt 
er weer een jongerenbijeenkomst plaats. Dit 

keer alleen met een hele bijzondere invulling. 
We gaan met tieners en jongeren (12-30 jaar) 
een Nacht Zonder Dak ervaren. 

  
Nacht Zonder Dak is een actie van Tear, 
waarbij je met andere tieners en jongeren één 

nacht doorbrengt in een zelfgemaakt krotje 
van plastic en kartonnen dozen. Een uniek 
evenement waarbij bewustwording, samen 

plezier maken en iets doen voor anderen 
hand in hand gaan. De opbrengst van de 
actie gaat naar straatjongerenprojecten van 

Tear. 
 
“Tijdens Nacht Zonder Dak besef je pas 

echt hoe rijk we zijn”! (Nacht Zonder Dak 
Rijnsburg). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

25 en 26 april: Nacht Zonder Dak 

De derde verdiepingscursus van dit 
schooljaar gaat in op het thema 
‘Relaties &  seksualiteit’. 

Onderwerpen waarover er 
ongetwijfeld ook bij jou heel veel 
vragen leven. Tijdens drie 

maandagavonden gaat het echtpaar 
Peter en Judith van Hoof dieper in 
op veel voorkomende vragen. 

Natuurlijk is er ook de mogelijkheid 
om zelf onderwerpen aan te 
dragen/vragen te stellen. Dit kan 

ook voorafgaand aan de cursus als 
je wilt.(via jongeren@bisdomdenbosch.nl).  
 

De eerste cursusavond vindt plaats 
op maandagavond 20 april en 
daarna volgen nog 2 cursusavonden 

op maandag 31 mei en maandag 15 
juni 2015. Steeds van 19.30-21.30 
uur op het Bisdomkantoor, Parade 

11, Den Bosch. 
 
Aanmelden voor de cursus kan tot 

15 april via Facebook of via e-mail: 
jongeren@bisdomdenbosch.nl 
 

 
 

Agenda derden 

(een greep uit de mogelijkheden…) 

 

Maart 
 Vrijdag 13 

JAAP (Jongeren aan de 

Parade), Parochiële Eenheid H. 

Maria & H. Johannes  

20.30 – 22.00 uur 

Torenstraat 13, Den Bosch 

Klik hier voor meer informatie 

  

April 
 Donderdag 2 – zondag 5   

 Paas3daagse 2015 

 Gemeenschap Emmanuel 

 Berg en dalseweg 40, Nijmegen 

 Klik hier voor meer informatie  

 
• Dinsdag 28 – vrijdag 1 mei   

Midweek voor vrijheid 

Franciscaans Jongerenwerk 

Minderbroederklooster, Megen 

 Klik hier voor meer informatie  

 

Mei 
 Maandag 25   

Nationale Open Dag KCV met 

tienerprogramma 

10.00-17.00 uur 

‘de Schuilplaats’, Ede 

 Klik hier voor meer informatie  

 

Juni  
•  Zaterdag 6 en zondag 7    

KJD-Festival 

Abdij Mariënkroon, Nieuwkuijk 

 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!  

 

 

 

 

 

 

http://www.nachtzonderdak.nl/berkel-enschot
http://www.nachtzonderdak.nl/berkel-enschot
mailto:ivanzeeland@bisdomdenbosch.nl
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://www.facebook.com/events/604672409633023/?context=create&previousaction=create&ref=21&source=49&sid_create=3609673084#!/events/604672409633023/
http://jongerenavond.blogspot.nl/
http://www.emmanuelnederland.nl/index.php/gemeenschap-zijn/jongeren/28-paasdriedaagse-voor-jongeren
http://www.franciscanen.nl/agenda/samen-op-weg/1763263405/midweek-over-vrijheid
http://www.kcv-net.nl/meer/nationale-open-dag/
http://www.jongkatholiek.nl/
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WJD 2016??? 
 

Ben jij ook zo nieuwsgierig hoe de 

reis naar de WJD in 2016 er uit zal 

komen te zien? 

Waar gaan we naar toe? 

 Wat gaan we doen en bezoeken? 

 

Op WERELDJONGERENDAG 2015 

(palmzondag 29 maart 2015) 

lanceren we onze WJD-reis en kun 

je er al je vragen over stellen.  

Kom jij ook?  

 

Aanmelden kan tot 20 maart via 

onze Facebookpagina of via 

jongeren@bisdomdenbosch.nl 

Ga mee: 10-daagse  
Spiritualiteitsreis Toledo 

  

Franciscaans Jongeren Treffen 
 

 

Website 

In 40 korte stappen van 
Kerstmis tot The Passion 

De website van The Passion is 

vernieuwd en je kunt daar veel 

inspirerende en mooie dingen 

vinden.  

Doe bijvoorbeeld mee met ‘van 

Kerstmis tot The Passion’ en 

ontvang iedere dag tot The 

Passion nieuwe inspiratie in je 

mailbox, op je telefoon of kijk op 

de website. Ontdek zo meer 

over het leven van Jezus en wat 

er vooraf gaat het aan het 

paasverhaal. 

www.thepassion.nl  

 

 

 

De Veertigdagentijd is ieder jaar 
opnieuw weer een periode om bewust 

een pas op te plaats te maken en na 
te denken wat daadwerkelijk 
belangrijk is. We leven tenslotte toe 

naar het grote geheim van Pasen 
waar we lijden, dood en verrijzenis 
van onze Verlosser vieren. Daar 

mogen we ons best eens goed op 
voorbereiden. We hebben 40 dagen 
lang de tijd! 

Wat is jouw vasten? 
 
Een goede 40-dagentijd 

en alvast een Zalig Pasen! 
 
 

Afgelopen dagen sprak ik een jongere in de 
parochie, die vertelde dat hij weer volop aan 
het vasten was in deze Veertigdagentijd. Geen 

alcohol, minder koffie, geen snacks... Het was 
een hele omschakeling en weer even wennen. 
Maar ieder jaar weer de moeite waard om te 

beseffen waar je mee bezig bent, wat je doet 
of laat; of wat je in het afgelopen tijd 
ongemerkt hebt opgebouwd. 

En laatst in de tienergroep die na heeft 
gedacht op welke manier zij kunnen vasten: 
wat minder televisie, computer of tablet, wat 

meer aandacht voor mensen die het nodig 
hebben. 
 

Is vasten een nieuwe trend aan het worden 
onder christelijke tieners en jongeren? Er lijkt 
weer meer aandacht voor te zijn! 

Paus Franciscus wijst ons in zijn vasten-
boodschap 2015 op de onverschilligheid in de 
Kerk, parochies en gemeenschap en bij 

individuele christenen. En hij nodigt iedereen in 
deze Veertigdagentijd bijzonder uit tot gebed, 
daden van liefde en tot bekering: een vorming 

van het hart! 

Stof tot nadenken: 

Vasten: de moeite waard! 

Ga deze zomer mee met Jong Bisdom Den 
Bosch naar het warme en zonnige hart van 

Spanje: Toledo! Een stad waar de Moorse, 
Joodse en christelijke culturen elkaar 
ontmoeten. We zullen ons daar verdiepen 

aan de hand van het thema ‘Hartstocht'. We 
ontmoeten andere jongeren die 
hartstochtelijk geloven, ontdekken meer over 

het leven van de heiligen uit deze omgeving 
en is er vrije tijd en genoeg ontspanning!  

Ga jij met ons mee? 

 
Wanneer je je vóór 1 april aanmeld kost de 
reis €564,-! (na 1 april €599,-).  

Dus… meld je snel aan en beleef een 
geweldige zomer met Jong Bisdom Den 

Bosch in Toledo! 

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.  
 

 

Contact 

www.facebook.nl/jongbisdomd

enbosch  

www.jongbisdomdenbosch.nl 

(na Wereldjongerendag (29-3-

2015) online) 

Telefoon: 073-5232020  

E-mail: 

jongeren@bisdomdenbosch.nl  

 

 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M25 Bisdom Den Bosch 

(diaconaal tiener- en 

jongerenwerk) is ook actief op 

Facebook. 

Neem hier eens een kijkje ,like de 

pagina en laat je inspireren! 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoor Theo Lamers 

is aalmoezenier Jeugd 
& Jongeren en  lid van 
het jongerenplatform 

https://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch?ref=hl#!/events/932795046733466/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.thepassion.nl/
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=728
http://www.facebook.nl/jongbisdomdenbosch
http://www.facebook.nl/jongbisdomdenbosch
http://www.jongbisdomdenbosch.nl/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
https://www.facebook.com/#!/pages/M25-Bisdom-Den-Bosch/1508551156064661?fref=ts

