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De komende tijd zijn er weer veel leuke en interessante dingen te doen voor jou in ons bisdom.
Kijk snel wat je leuk vindt en niet mag missen.
Tot ziens!
Power of Fire 2017
Power of Fire… een dag vol vuur! Samen met andere vormelingen het vuur van de Heilige Geest (verder) ontdekken en
mee naar huis nemen! Dat gunt u toch de vormelingen uit uw parochie... kom daarom samen met de vormelingen uit uw
parochie naar deze geweldige dag op zaterdag 11 maart en laat hen ervaren dat de Kerk jong, levendig en vol vuur is!
Vormelingen kunnen nog tot 1 maart worden aangemeld!
Lees meer over het programma en aanmelding…
Thuiskomen in Taizé
Jong Bisdom Den Bosch organiseert in samenwerking met de PKN, in de meivakantie (23-30 april 2017), een reis naar
Taizé en zouden het leuk vinden als er een heleboel jongeren (15-30) uit ons bisdom meegaan. Een geweldige week
samen met andere jongeren uit allerlei landen, geloof ontdekken en verdiepen en even weg uit de drukte van alledag.
Helpt u mee om deze reis bij de jongeren in uw parochie en omgeving bekend te maken?
Lees hier meer over de reis …
Ontmoetingsavond tienerpastoraat op 23 maart
“Tieners zijn de kerk van nu”! Valt u iets op aan deze uitspraak? Zeggen we niet veel vaker dat tieners de kerk van de
toekomst zijn? Bezig zijn met tieners in de kerk vraagt tijd, energie en toewijding. Des te fijner is het om meerdere
mensen te ontmoeten die ook bezig zijn met tienerpastoraat. We nodigen u van harte uit voor een ontmoetingsavond
voor tienergroepbegeleiders op donderdagavond 23 maart 2017.
Lees meer…

Wereldjongerendag: God gave talent!
Op Palmzondag 9 april 2017 vindt de 32ste Wereldjongerendag plaats. Jongeren over de hele wereld vieren in hun eigen
bisdom deze feestdag. Jong Bisdom Den Bosch viert Wereldjongerendag dit jaar met alle tieners en jongeren van 12 tot
30 jaar in Wijchen van 11.00 tot 17.00 uur met een geweldig programma!
Eén van de grote dingen die God voor ons heeft gedaan, is dat hij aan ons onze talenten heeft gegeven! Daarmee mogen
wij aan de slag gaan! En dat gaan we dan ook doen op deze Wereldjongerendag!
Lees meer…
Jongerenprogramma Stille Omgang: Leef!
Het jaarlijks terugkerende evenement ‘de Stille Omgang’ staat weer voor de deur! Op die avond zullen jongeren uit het
hele land samenkomen om het Mirakel van Amsterdam te gedenken en hun geloof te vieren. Deze keer zal het
programma in het teken staan van het thema ‘LEEF!’
Op zaterdag 18 maart reizen we met jongeren in één bus vanuit Arnhem, via Nijmegen, Den Bosch en Nieuwegein, naar
Amsterdam voor het Jongerenprogramma van de Stille Omgang.
Lees meer…
DiaconAction
Wil je ook graag deze ‘like’ ontvangen? Doe dan mee met DiaconAction! Organiseer met jouw tiener- of jongerengroep
een diaconale activiteit en verdien deze ‘like’ voor jullie allemaal! We hopen dat zoveel mogelijk tieners en jongeren
tijdens de vastentijd mee doen met DiaconAction! Doen jullie ook mee?
Lees meer over hoe je mee kunt doen.

Zomerkampen voor tieners
Samen met andere tieners actief bezig zijn, lol maken en het geloof beleven. Dat kan tijdens de zomerkampen voor
tieners van 12 tot 17 jaar. Dit jaar zijn er twee ontzettend leuke kampen in de laatste week van de zomervakantie: een
zeilkamp voor jongens en een meidenkamp.
Lees meer…

Team Jeugd & Jongeren
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