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Kick-off 2016: een goede, leuk en gezellige start 
van het nieuwe jaar! 

 

16.30 in gesprek met elkaar 
17.15  WJD-update… 
17.30  Viering van barmhartigheid 
18.00  Samen pizza eten (gemaakt 
door de gemeenschap Paus 
Johannes xxiii) en gezellig kletsen. 
19.00/19.30 einde van de dag 
 
Locatie: Sint Janscentrum, Papenhulst 
4 in Den Bosch 
 
Aanmelden kan tot 5  januari op 
Facebook (Jong Bisdom Den Bosch) 
of via email 
jongeren@bisdomdenbosch.nl (Via 
e-mail kunt u een tiener- en/of 
jongerengroep in één keer aanmelden 
door aan te geven met hoeveel 
personen jullie komen.) 
   
 
Het lijkt nog heel ver weg! Eerst is het 
nog vakantie! Maar toch willen we u 
alvast laten weten dat we na de 

Nieuwsbrief  
Jong Bisdom Den Bosch 

De tijd vliegt… aanstaande zondag gaat 
al weer de vierde kaars aan… Bijna 
Kerstmis!  
 
Graag laten we u voor Kerst in deze 
nieuwsbrief nog weten wat u in het 
begin van het nieuwe jaar van Jong 
Bisdom Den Bosch kunt verwachten 
(o.a. de Kick-off, een verdiepingscursus 
over heiligen en de Power of Fire) en op 
pagina u informatie over een bijzonder 
initiatief in onze WJD-reis!   

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een 
heel goed begin van 2016. En hopen dat 
we u en de tieners en/of jongeren uit uw 
parochie dat persoonlijk mogen 
toewensen tijdens de Kick-off op zondag 
10 januari in Den Bosch ( voor informatie 
zie hieronder).  
 
Team Jeugd & jongeren 
Astrid, Danny, Ingrid,  
Marie-Jeanne en pr. Theo 

 

 

 

!  

Agenda JBDB 
 

Januari  
• Zondag 10  

Kick-off 2016: 

nieuwjaarsbijeenkomst 

 14.00 – 19.00  

Papenhulst 4, Den Bosch  
 

 Maandag 11 

    Verdiep: Heiligen Dichtbij 1 

Heiligen, wat zijn dat 

eigenlijk? Door Prof. Dr. 

Gerard Pieter Freeman    

19.30 – 21.30 

Parade 11, Den Bosch 

 

Februari 
 Maandag 1 

    Verdiep: Heiligen Dichtbij 2 

Franciscus door 

Franciscaanse broeder Emile 

Gerards    

19.30 – 21.30 

Parade 11, Den Bosch 

 

 Woensdag 17 

    Ontmoetingsavond M25    

St. Janscentrum Den Bosch 

 Meer informatie volgt 

binnenkort. 

 

Maart  
 Maandag 7 

    Verdiep: Heiligen Dichtbij 3 

Edith Stein, Maximiliaan 

Kolbe en Auschwitz…door 

pastor Robert van Aken 

19.30 – 21.30 

Parade 11, Den Bosch 

 

 Zondag 20  

    Palmzondag: WJD 

 Meer informatie volgt    

    binnenkort  
 

 

 

 

  

     

     

Zalig Kerstfeest en een gezegend 2016! 

 

Samen met andere tieners en  jongeren het 
nieuwe jaar leuk en goed beginnen kan 
tijdens de Kick-off. Naast een heleboel 
gezelligheid maken we kennis met de 
gemeenschap Paus Johannes xxiii en gaan 
we (actief) aan de slag met het thema 
'barmhartigheid'. We hopen daar de tieners 
en/of jongeren uit uw parochie (samen met 
u) daar te zien en samen te kunnen toosten 
op een geweldig WJD-jaar: 2016! 
 
Het programma: 
13.30 inloop  
14.00 kennismakingsspel  
14.15 Nieuwjaarstoost, kennismaking met 
de gemeenschap Johannes xxiii en uitleg 
van de workshops 
14.55 Pauze  
15.15 Workshops 
1. Het leven van een dakloze: rondleiding 
door Den Bosch door een dakloze. 
2. In gesprek met… de gemeenschap  
3. Periferie van de wereld: Ontdek wat er 
allemaal voor anderen gedaan wordt  
 

https://www.facebook.com/events/776392352507330/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
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WJD-informatie-
bijeenkomsten 

 
Ook in het nieuwe jaar toert het 

WJDpromoteam weer door ons bisdom om 
naar jongeren toe te komen voor een 

informatiebijeenkomst.  
 

Woensdag 6 januari om 20.00 uur 
Plebanie, choorstraat 1, Den Bosch 

 
Dinsdag 12 januari om 19.30 uur 

Pastorie, Pannenstraat 1, Groesbeek 
 

Vrijdag 29 januari om 20.00 uur 
Pastoraal centrum, Visser 2, Deurne 

 
Wilt u ook een informatiebijeenkomst bij  in de 
parochie? Laat het ons weten door een mail 

naar jongeren@bisdomdenbosch.nl te sturen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernieuwde Power of  Fire op   
zaterdag 2 april  2016 

 

 

Jongeren met een verstandelijke mee naar de WJD  
met Jong Bisdom Den Bosch 

 
Onze WJD-reis ‘Stap naar de a/Ander’ naar Krakau van Jong Bisdom Den Bosch heeft dit jaar iets bijzonders.  
Om dit thema al direct handen en voeten te geven stellen we de reis ook bewust en met veel enthousiasme 
open voor een aantal jongeren met een verstandelijke beperking. 
Tijdens de 16-daagse reis naar het bisdom Bielsko-Zywiec voor het voorprogramma en de 
Wereldjongerendagen in Krakau gaan de jongeren met een verstandelijke beperking met ons samen op reis. 
Zij zullen zo de jongeren uit hun woonomgeving ontmoeten om samen een deelgroep vormen en zoveel 
mogelijk activiteiten meedoen. Marie-Jeanne Zuidervaart, coördinator voor dit initiatief vanuit het 
organiserende kernteam: “Wij zijn heel blij dat we dit zo kunnen aanbieden. Jongeren met een verstandelijke 
beperking kijken én leven vanuit hun hart, dit is een bijzonder cadeau aan ons allemaal!” 
 
Wij zijn op zoek naar jullie dorps,-en stadsgenoten in de parochies en de woongroepen van mensen met een 
verstandelijke beperking die graag dit avontuur met ons willen beleven. En samen met hun begeleiders twee 
weken met andere jongeren op stap willen gaan.  
 
Om geïntegreerde deelname aan de WJD van jongeren met een verstandelijke beperking tot een geweldige 
en verantwoorde ervaring te maken stelt de organisatie enkele kaders: iedere jongere heeft een persoonlijke 
begeleider, de deelnemers zijn vitaal en mobiel (i.v.m. de intensieve reis), de deelnemersleeftijd is tot 35 jaar, 
iedere aanmelding wordt individueel bekeken en beoordeeld want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 
De deelname aan de reis is € 639,- voor de jongere en € 389,- voor de (vrijwillige) begeleider.  
 
Voor de jongeren met een verstandelijke beperking (en hun ouders, begeleiders, etc.) wordt er een extra 
informatieavond over deze WJD-reis ‘Stap naar de a/Ander’ georganiseerd op maandag 15 februari van 
19.00 tot 21.00 uur op het bisdomkantoor (Parade 11) in Den Bosch. 
Van harte welkom! 
 
Wilt u meer informatie … neem dan contact op met Marie-Jeanne Zuidervaart  via  
jongeren@bisdomdnbosch.nl  
 

 

  

Op zaterdag 2 april 2016 vindt in het bisdom voor de achttiende maal de 
Power of Fire vormelingendag plaats. Dit wordt een vernieuwde Power of 
Fire! De Power of Fire blijft een dag om andere vormelingen te ontmoeten, 
te ervaren dat je als vormeling en vormselgroep niet de enige bent en te 
ontdekken dat de Kerk níet saai is. Maar krijgt wel een nieuwe opzet!  

Het wordt een dag vol keuzemogelijkheden voor vormelingen, lekker bewegen 
en plezier maken in de pauzes, interessante en leuke workshops, aan de slag 
gaan met geloof en een workshop voor (vormsel)begeleiders. Natuurlijk zal er 
ook samen de Eucharistie gevierd worden in de kathedraal van Den Bosch. De 
dag zal duren van 10.00 uur (09.30 uur inloop) tot ongeveer 16.15 uur en zal 
plaatsvinden op het Sint Janscentrum aan de Papenhulst in Den Bosch. 

Achter de schermen wordt er momenteel hard gewerkt om het programma en 
de workshops rond te krijgen. Half februari komt er op de website van het 
bisdom meer informatie ter beschikking en zal er ook een flyer verschijnen om 
aan vormelingen uit te delen. Parochies krijgen deze informatie toegestuurd.  

Alle parochies, vormselwerkgroep(en) en vormelingen worden, door middel van 
deze vooraankondiging, al van harte uitgenodigd voor de vernieuwde Power of 
Fire. Noteert u de datum alvast in uw agenda? 

 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
mailto:jongeren@bisdomdnbosch.nl
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                           Pastoor Theo 
                           Lamers is  
                           aalmoezenier  
                          Jeugd & Jongeren  
                          en  lid van het  
                          jongerenplatform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Websitetip 

Op 8 december heeft paus 

Franciscus het Heilige Jaar 

van Barmhartigheid geopend 

door de Heilige deur in de Sint 

Pieter in Rome te openen. 

Ook in ons bisdom is er een 

heilige deur geopend op 13 

december in de Sint Jan in 

Den Bosch. (tijdens 

Palmzondag zullen we hier 

doorheen gaan…) 

Om meer te weten te komen 

over het Jaar van 

Barmhartigheid en wat er 

allemaal te doen is kijk dan op 

de website:  

www.jaarvanbarmhartigheid.nl   

 

 

 

 

In zijn kleinheid laat de Kerstkind zijn 
Gods barmhartigheid stralen. In de 
kribbe met open en ontvangende 
armen wil het ieder van ons 
uitnodigen Gods liefde steeds 
opnieuw in ons dagelijks leven waar 
te maken. 
 
De afdeling Jeugd & Jongeren heeft 
een geweldig jaar voor de boeg, een 
WJD-jaar, een heilig jaar! Gaat u met 
ons mee op de weg van liefdevolle 
ontferming, stapt u mee naar de 
tieners en jongeren, naar de a/Ander? 
 
Zalig Kerstfeest 
en een gezegend 2016! 
 
In zijn kleinheid laat de Kerstkind zijn 
Gods barmhartigheid stralen. In de 
kribbe met open en ontvangende 
armen wil het ieder van ons 
uitnodigen Gods liefde steeds 
opnieuw in ons dagelijks leven waar 
te maken. 
 
Jong Bisdom Den Bosch heeft een 
geweldig jaar voor de boeg, een WJD-
jaar, een heilig jaar! Gaat jij met ons 
mee op de weg van liefdevolle 
ontferming, stapt jij mee naar de 
a/Ander? 
 
Zalig Kerstfeest 
en een gezegend 2016! 

Een heilig jaar van barmhartigheid,...  
“Barmhartig als de Vader” (Motto heilig jaar) 
“Zalig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden...” (Thema WJD 
2016), 
 
Het thema “barmhartigheid” loopt als een rode 
draad door de werkzaamheden van de 
afdeling Jeugd- en Jongeren. Wat is er 
mooier als in een jaar als dit “de stap naar de 
a/Ander” te zetten. 
 
De challange die Mgr. Mutsaerts op facebook 
#wjdzetdestap is gestart nodigt jongeren en  
ieder van ons van harte uit om stappen van 
barmhartigheid te zetten.  
Bent u al genomineerd voor de challenge? 
Nee, of toch wel? Want liefdevolle ontferming 
voor elkaar is een kerntaak van ons christen 
zijn. Tenslotte wil God zijn barmhartigheid, 
zijn liefdevolle ontferming met ons delen en 
ons uitnodigen om die verder te geven: er op 
uit gaan naar die medemens, met zijn of haar 
vragen, verlangens, nood,...  
Als je zelf ooit de liefdevolle ontferming van 
een medemens en God hebt ervaren weet je 
hoe verrijkend en bevrijdend het is! En het 
nodigt dan van harte uit om zelf barmhartig te 
zijn. 
 

Stof  tot nadenken: 

Een kind vol van Barmhartigheid 

Contact 

E-mail: 

jongeren@bisdomdenbosch.nl  

Telefoon: 073-5232069  

Facebook Jong Bisdom  

Den Bosch 

 

www.jongbisdomdenbosch.nl  

 

Verdiep: Heiligen dichtbij! 

Noteer alvast 
in de agenda… 

 
 

Zaterdag 23 april 
& Zondag 24 april 

Heeswijk-Dinther 
 

Mis het niet!!! 
  

 

Ook in het nieuwe jaar zal Jong Bisdom Den Bosch weer 
verdiepingscursussen organiseren!  
De eerste cursus die op de planning staat start in januari 
en heeft als thema ‘Heiligen dichtbij!’. We zullen in drie 
bijeenkomsten samen ingaan op wat heiligen zijn en 
inzoomen op twee specifieke heiligen. Van harte 
uitgenodigd om aan te sluiten. 
Jongeren kunnen zich aanmelden via het 
Facebookevenement of door een email te sturen aan 
jongeren@bisdomdenbosch.nl  

Heiligen Dichtbij 1: Heiligen, wat zijn dat eigenlijk?  
Maandag 11 januari, 19.30 -21.30, parade 11 Den Bosch 
Prof. Dr. Pieter Gerard Freeman (Pieter Gerard Freeman zal ons meenemen in wat 
heiligen eigenlijk zijn en wat zij voor ons kunnen betekenen in het dagelijks leven) zal 
ons meenemen in wat heiligen eigenlijk zijn en wat zij voor ons kunnen betekenen in 
het dagelijks leven.  
 
Heiligen dichtbij 2: Franciscus   
Maandag 1 februari, 19.30 -21.30, parade 11 Den Bosch 
Broeder Emile (Franciscaan) laat ons het leven van Franciscus zien en we gaan 
hierover samen in gesprek.  
 
Heiligen dichtbij 3: Edith Stein, Maximiliaan Kolbe en Auschwitz…  
Maandag 11 januari, 19.30 -21.30, parade 11 Den Bosch 
Op deze derde avond staan twee heiligen centraal die in Auschwitz zijn gestorven: 
Edith Stein en Maximiliaan Kolbe Pastor Robert van Aken vertelt ons meer over hen. 
  
 

http://www.jaarvanbarmhartigheid.nl/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch
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