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Stappen naar binnen… bezinningsdagen Advent 

 Gods Barmhartigheid ervaren! 
Van verdriet naar vreugde: 

Het sacrament van boete en 
verzoening 

 
We gaan ontdekken wat we vieren in 
dit sacrament en hoe we het vieren. 
We gaan ontdekken op welke wijze 
God zichzelf laat zien in dit sacrament. 
We gaan ontdekken wat God ons aan 
bijzonders heeft gegeven in de 
schoonheid en de kracht van dit 
sacrament. 
We gaan ontdekken wat het moeilijk 
maakt om hiervan gebruik te maken. 
 
In alle rust richten we in deze dagen 
onze aandacht op God, de Vader van 
barmhartigheid, speciaal om ons op dit 
sacrament te richten en verdiepen: het 
sacrament dat de kracht heeft om 
dood te veranderen in leven een pijn in 

vreugde. Een mooie manier om in de 
Adventstijd op weg te gaan naar Kerstmis. 
 
Zet jij mee stappen naar binnen? 
 
Wat:  Bezinningsdagen voor 

jongeren 
Voor wie:  Jongeren van 16 t/m 30 jaar  
Start:   Vrijdag 11  dec, 16.30 uur 
Einde:   Zondag 13 dec,17.00 uur  
Waar:  Kruisherenklooster St. 

Agatha, Kloosterstraat 26, 
5435 XD St. Agatha  

Kosten:  €75,- (all inclusive).  
Aanmelding:   door een email met naam, 
adres en leeftijd te sturen naar 
jongeren@bisdomdenbosch.nl  
Je kunt je aanmelden tot 
maandag1december, maar vol = vol!  
Na aanmelding krijg je verdere informatie 
over het programma, betaling en wat je mee 
moet nemen.  
 

Nieuwsbrief  
Jong Bisdom Den Bosch 

In deze nieuwsbrief geven we je een 

update van de WJD, kun je lezen over 

onze activiteiten en leuke, interessante 

activiteiten van derden en deelt  

Christian met ons zijn ervaringen met 

het helpen bij jonge vluchtelingen.  

  

We wensen je veel leesplezier en tot 

ziens bij de activiteiten! 

 

Team Jeugd & Jongeren  

 Astrid, Marie-Jeanne,  

Danny en Pr. Theo 

 

 

 
 

 
 
 
Tijdens 
Refresh op 13 
september in 
Boxtel is de 
WJD-promotie 
gestart: toen 
nog 315 
dagen! 

Agenda JBDB 
 

Oktober 
 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 

.  

December  
 Maandag 7 

    Verdiep: Barmhartigheid.?! 3 

    19.30 – 21.30  

     Parade 11, Den Bosch 

 
• Vrijdag 11 t/m zondag 13 

Stappen naar binnen… 

bezinningsdagen Advent 

    Kruisherenklooster, St. Agatha 

 

Januari 2016  
 Zondag 10  

    Kick-off     

    (nieuwjaarsbijeenkomst)  

    Meer informatie volgt… 

  

 Maandag 11 

    Verdiep: Heiligen dichtbij 1 

    19.30 – 21.30  

    Parade 11, Den Bosch 

 

In volle gang… 
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Het  WJD-
promotieteam 
komt naar jou 
toe! 

Schrijf  je in voor de WJD! 

 

 

 

 

Wat zijn de Wereldjongerendagen? Wat voor 
reis wordt het? Waar gaan we naar toe in het 
voorprogramma?  
Om deze en vele andere vragen te 
beantwoorden komt het WJD-promotieteam 
naar jou toe! Ze geven je alle ins en outs van 
onze reis en vertellen je over hun ervaringen 
met de WJD. Dit mag je zeker niet missen… 
Dus kijk snel hiernaast waar een WJD-
informatiebijeenkomst is bij jou in de buurt! 
Én zet zo de volgende stap op weg naar de 
WJD in Krakau. 
 
Voor meer informatie kijk op 
www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd  
 
Wil je een bijeenkomst bij jou in de buurt, 
maar staat deze nog niet gepland? Laat het 
ons dan weten door een mail aan 
jongeren@bisdomdenbosch.nl en we komen 
naar je toe!  

Tijdens Re-fresh op 13 september werd de prijs 
voor onze reis ‘Stap naar de a/Ander’ bekend 
gemaakt.  
 
Als jongere uit bisdom Den Bosch kun je al 
voor €639,- mee naar de WJD!  
Voor dit bedrag krijg je een 16-daagse geheel 
verzorgde reis (vervoer, maaltijden, 
overnachtingen, begeleiding én heel veel 
gezelligheid), maar ook een geweldig ‘Stap naar 
de a/Ander’- shirt, de voorbereidingen in 
Nederland en een reünie achteraf zitten in deze 
prijs inbegrepen!  
 
Mgr. Mutsaerts heeft zich als eerste ingeschreven 
voor de reis! En nu is de stap aan jullie om je in te 
gaan schrijven.  
 
Je kunt je inschrijven door op deze link te klikken. 
Je komt dan bij de inschrijfpagina van de VNB 
(onze touroperator).  
Er staat een prijs van €689,-, maar wanneer je 
begint met de inschrijving en aangeeft dat je uit 
Bisdom Den Bosch komt krijg je €50,- korting! 
 

 

 

Sponsorkaarsen voor de WJD 
 
€639,- valt reuze mee voor een 16-daagse geheel 
verzorgde reis… maar stiekem is het toch ook wel een heel 
bedrag dat je bij elkaar moet sparen!  
 
Wij helpen je daarbij! 
Door (samen met andere jongeren uit je omgeving) 
sponsoracties te ondernemen, kun je een behoorlijk deel 
van de kosten bij elkaar sprokkelen. Je kunt daarbij denken 
aan auto’s wassen, een concert organiseren, klusjes doen 
voor anderen, etc.  
 
Je kunt ook nog WJD-kaarsen verkopen! We hebben er 
namelijk voor gezorgd dat je voor maar €2,25 (excl. BTW) 
WJD-kaarsen kunt bestellen bij de kaarsenfabrikant BOCA 
(uit Schijndel). Deze kaarsen verkoop je vervolgens voor 
€5,- per stuk en de meeropbrengst is sponsorgeld voor de 
WJD!.  
Vraag je parochie om je hierbij te helpen, zij kennen BOCA 
in Schijndel en kunnen (wellicht) de kaarsen voor je kopen, 
zodat jullie ze tijdens allerlei momenten (denk aan Kerst, 
Pasen, druk bezochte missen, vrijwilligersavonden, maar 
ook gewoon achter in de kerk) kunnen verkopen in de 
parochie!  
Voor het bestellen van de kaarsen kan er contact worden 
opgenomen met info@boca.nl  
(Alle bestellingen, leveringen en betalingen lopen via 
BOCA Kaarsen B.V. Als bisdom staan we garant voor het 
aantal kaarsen wat nodig is om deze mooie verkoopprijs te 
krijgen.) 
 

 

 

 

Mgr. Mutsaerts 
schrijft zich als 
eerste in voor 
de WJD! 

http://www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=824
mailto:info@boca.nl
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Naast mij zijn er nog andere jongeren 
die visie willen delen. Het gaat dan 
over woorden als: leuk, bijzonder, blij, 
confronterend en dankbaar. Dankbaar 
om deze jonge vluchtelingen te 
mogen helpen en te zien hoe zij zo 
veel plezier beleefden aan onze 
aanwezigheid. Blij om een deel uit te 
mogen maken van het lichtpuntje in 
hun week. Confronterend om de 
heftige verhalen te horen. Leuk om 
samen te hebben gelachen, gespeeld, 
muziek te maken en te hebben 
gekletst. Bijzonder deze geweldige 
ervaring! 

Voor mij persoonlijk is het volgende 
van een enorm groot belang: Het 
beeld van de vluchtelingen waar 
nationaal erg veel over wordt gepraat, 
waar zo veel slechts over verteld 
wordt en die het “oh zo geweldig goed 
hebben”. Met hun eten in overvloed, 
telefoon, kleren en andere eerste 
wereld faciliteiten, die op “onze 
kosten” leven, werden voor ons 
mensen, gewone arme jongeren die 
bang en alleen waren en vrienden om 
gezellig mee te doen. Vrienden, om 
van te leren. Deze ervaring heeft voor 
mij en andere jongeren onze ogen 
permanent geopend.   

Concluderend is maar een ding te 
zeggen: “Wij gunnen ze het allerbeste 
en hopen hen ooit nog tegen te 
mogen komen!” 

Christian v Diepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Vanuit Jong Bisdom Den Bosch werd er voor 
jongeren een mogelijkheid geboden om te 
helpen met jonge vluchtelingen gehuisvest in 
Abdij Mariënkroon. Deze uitnodiging is met 
open armen aangenomen door zowel mij, als 
andere jongeren! In het begin was het erg 
spannend, want we hadden geen beeld hoe 
het in zijn werk zou gaan, geen idee of ze 
Engels zouden kunnen en op wat voor een 
manier we met ze om zouden moeten en 
kunnen gaan. Al snel bleek dat ze enorm hun 
best deden om Nederlands en Engels te 
spreken, ze gingen gezellig praten, zingen, 
dansen en spelen. We hebben als groep en 
als individuen veel met ze gepraat, veel erg 
moeilijke verhalen te horen gekregen; Vanuit 
hun thuissituatie, hun reis en hun verblijf in 
Nederland. Jongeren die als vee worden 
verplaatst naar dat wat uitkomt, geen 
zekerheid en geen toekomst.  

Persoonlijk ben ik drie keer geweest en het 
verschil was groots! In het begin waren de 
jongeren angstig, haast schuw, bang voor 
harde geluiden en verlegen. Er hing een 
gespannen sfeer en hadden weinig hoop. De 
week daarop ging het beter, wat meer 
interactie, meer communicatie en gezelligheid 
en veel minder angst. De week daarop was er 
meteen gezelligheid, knuffels als begroeting 
en omgaan als gelijken. Enige vorm van 
gewenning aan een locatie in tegenstelling tot 
steeds verplaatst worden heeft ze goed 
gedaan. Jammer genoeg worden ze nu weer 
verplaatst, dit zal weer een grote impact voor 
ze hebben. Ik hoop dat de ervaring van even 
wat structuur ze goed heeft gedaan! 

 

Het helpen van jonge vluchtelingen: 

Een geweldige ervaring! 

 

Agenda derden 

(een greep uit de mogelijkheden…) 

 

Oktober  
 Vrijdag 30 

Theatertour Trinity 

Vanaf 20.15 uur 

Theater de Lievekamp, Oss 

Klik hier voor meer informatie 

  

 

 

 

 

 

 

November 
 Woensdag 11    

 Theatertour Trinity 

 vanaf 20.15 

 Muziekgebouw Frits Philips 

Eindhoven 

 Klik hier voor meer informatie  

 
• 11-13 november 

Jong Katholiek 

Leiderschapstraining: 

Veerkracht 

Bezinningscentrum Emmaus, 

Helvoirt 

Klik hier voor meer informatie 

 

 

 Zaterdag 28    

Themadag ‘Jezus volgen’ 

10.00-16.00 uur 

St. Janscentrum, Den Bosch 

 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
http://www.truetickets.nl/e/8980/
http://www.truetickets.nl/e/8985/
http://www.bisdomdenbosch.nl/Onderwijs/Documents/JK-Leiderschapstr15-HR.pdf
http://www.sint-janscentrum.nl/index.php?p=agenda&id=29629
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Trinity komt naar 
het zuiden!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
De vierkoppige WereldPopBand Trinity, 

bekend van spetterende optredens 
tijdens KJD’s en de EO-Jongerendag is 
begonnen aan een theatertour langs 21 

theaters in Nederland. En ze komen 
naar het zuiden toe! Elbert Smelt, 

leadzanger van de band: ‘Heel vaak 
komen christelijke acts helemaal niet 
naar Brabant en Limburg, maar wij 

hebben onze booker specifiek gevraagd 
om ook in steden als Roosendaal, 

Venray, Oss en Eindhoven te plannen.' 
En dat is gelukt! De band tourt, met hun 
songs en verhalen waarin ze werelden 

met elkaar verbinden, samen met 
Neema Ntalel, een bevriende zangeres 
en danseres uit Kenya. Een programma 
waar je geraakt en geïnspireerd wordt en 

je tegen het eind swingend de zaal 
verlaat om in de lobby nog even na te 
kletsen en deze band te ontmoeten. 

 

Verdiep: 
Barmhartigheid…?! 

  
Franciscaans Jongeren 
Treffen 
 

 

De focolare beweging heeft haar huis 
opengesteld voor deze jonge 
vluchtelingen, en we hebben daar als 
jongeren van het bisdom aan bij 
mogen dragen, zij het maar voor 
even, want als deze nieuwsbrief 
verschijnt zijn ze weer op tocht naar 
een AZC of opvangcentrum. 
Een heilig jaar van Barmhartigheid ligt 
in het verschiet. Een jaar om er meer 
en meer bewust van te mogen zijn dat 
ook wij die barmhartigheid kunnen 
doen, die de Vader ons schenkt. Maar 
laten we niet wachten tot het heilig 
Jaar begint, want barmhartigheid kun 
je iedere dag doen. Ook nu! 

In de afgelopen weken heeft het team van 
Jeugd en Jongeren het initiatief opgenomen 
om mee te werken bij de opvang van jonge 
vluchtelingen uit Syrië en Iritrea in de abdij 
Mariënkroon in Nieuwkuijk. Een actie die bij 
een hele groep jongeren uit ons bisdom 
positieve reacties en inzet heeft opgeroepen. 
Samen de handen uit de mouwen steken: hulp 
in de opvang waar nodig (de afwas, 
schoonmaken, kleding verdelen) en als er tijd 
is samen met de vluchtelingen in contact 
komen door spelletjes, gesprekken of gewoon 
er zijn om ze voor even een “thuis” te kunnen 
geven. 
Het jaarthema van de dienst Jeugd en 
Jongeren staat in het teken van 
barmhartigheid. Er zijn verdiepingsavonden en 
activiteiten, maar wat is er nu eigenlijk beter 
dan: gewoon doen! Ons geloof nodigt ons 
steeds opnieuw uit om naar de ander toe te 
stappen. Juist naar die ander die in nood is, 
die aan de rand van de samenleving staat. In 
concrete actie is door jongeren handen en 
voeten gegeven aan hun geloof om er te zijn 
voor die medemens in nood. 

Stof  tot nadenken: 

Barmhartigheid = doen! 

Wat is barmhartigheid?!? Wat moet 
ik ermee? Kan ik er wat mee in mijn 
dagelijks leven? Dit en andere 
vragen komen aan bod tijdens de 
verdiepingscursus dit najaar!  
 
Tijdens de drie verdiepingsavonden 
in het najaar nemen Fr. Broer 
Huitema en Fr. Niek Hankcmann 
(van de Fraters van Tilburg) ons mee 
op een zoektocht (door de bijbel) om 
te ontdekken wat barmhartigheid is.  
 
De verdiepingsavonden zijn op 
maandag 5 oktober, maandag 9 
november en maandag 7 december. 
Je kunt nog meedoen! 
 
De cursus wordt gegeven op het 
bisdomkantoor (parade 11 Den 
Bosch) en duurt van 19.30 uur tot 
21.30 uur. 
 
Meld je hier aan of door een mail te 
sturen aan 
jongeren@bisdomdenbosch.nl  

Contact 

www.facebook.nl/jongbisdomd

enbosch  

www.jongbisdomdenbosch.nl  

Telefoon: 073-5232069 

E-mail: 

jongeren@bisdomdenbosch.nl  

 

Leiderschaps-

training: 

Veerkracht 

 

Ben jij jong, ambitieus en wil je 
(in de toekomst) 
verantwoordelijkheid dragen en 
leiding geven? 
Denk je erover om mee te 
gaan als begeleider naar de 
WJD? (Of weet je het al 
zeker?) 
Durf jij verantwoordelijkheid te 
nemen en voorop te lopen? In 
je werk, je omgeving, de kerk?  
Wil jij groeien in leiderschap?  
 
Kun je één of meerdere van 
deze vragen met ‘ja’ 
beantwoorden, dan is de Jong 
Katholiek Leiderschapstraining 
‘Veerkracht’ echt iets voor jou!! 
 
Na succesvolle eerdere 
editities in 2008, 2010 en 2013, 
is de leiderschapstraining nu 
compleet vernieuwd: volledig 
nieuwe inhoud, verrassende 
oefeningen, prikkelende 
opdrachten. Deed je al eerder 
mee, dan kun je dus met deze 
training een grote vervolgstap 
zetten.  

 
Kijk hier voor meer informatie  
 
Durf jij de stap te zetten om 

een leider van morgen te 
worden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.facebook.com/events/1483488675290366/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.facebook.nl/jongbisdomdenbosch
http://www.facebook.nl/jongbisdomdenbosch
http://www.jongbisdomdenbosch.nl/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.bisdomdenbosch.nl/Onderwijs/Documents/JK-Leiderschapstr15-HR.pdf

