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Nieuwsbrief  
Jong Bisdom Den Bosch 

Dat betekent allerlei leuke activiteiten 

voor tieners en jongeren…. KJD, 

tuinfeest en verschillende reizen!  

Geeft u de informatie mee door aan de 

tieners en jongeren?  

Op 20 juni is er een ontmoetingsdag 

voor begeleiders en tieners en 

jongerengroepen! U bent hier van harte 

voor uitgenodigd, hieronder leest u hier 

meer over.  

 

Wij wensen u veel leesplezier.  

 

Team Jeugd & Jongeren  

 Astrid, Ingrid en Pr. Theo 

  

Per 1 mei 2015 heeft Susanne 

v.d. Berk  het team Jeugd en 

Jongeren jammer genoeg 

verlaten. Ze gaat voor 4 dagen 

aan de slag bij het Katholiek 

Nieuwsblad.  

Wij wensen Susanne heel veel 

succes hierbij en willen haar 

graag bedanken voor haar 

geweldige inzet voor het 

jongerenwerk. 

  

 

Durft u het aan? 
Samen met  

de tieners en jongeren! 
  

Kom naar de stand van 
de bisdommen op de 

KJD!!! 
 

Meer informatie over de KJD 
zie blz. 3 van deze 

nieuwsbrief 
 

Agenda JBDB 
 
Juni 
•  6 en 7 juni  

 KJD- Festival 

 Abdij Mariënkroon, Nieuwkuijk  

 www.kjdfestival.nl  

 

•  maandag 15 juni   

19.30-21.30 

 Verdiep:  

    Relaties & seksualiteit 3 

 Bisdomkantoor, parade 11, Den 

Bosch  

   

Juli  
• vrijdag 10 juli 

19.00-23.00 

 Tuinfeest 

 Abdij Mariënkroon, Nieuwkuijk 

 

 22-31  

    Spiritualiteitsreis Toledo 

     Spanje! 

 

 

 
Jaarprogramma 
2015/2015 
 
Tijdens het KJD-festival 
lanceren we het diocesane 
jaarprogramma voor 
2015/2016.  
In de volgende nieuwsbrief, die 
net voor de zomervakantie zal 
verschijnen, kunt u het 
jaarprogramma vinden.  
 
Wilt u het eerder hebben? Om 
bijvoorbeeld het programma 
van uw eigen tiener- en/of 
jongerengroep samen te 
stellen. Kom dan naar de 
ontmoetingsdag op 20 juni of 
stuur een e-mail naar 
jongeren@bisdomdenbosch.nl. 

 

De zomer komt er aan… Afscheid nemen… 

Ontmoetingsdag tiener- en jongerenwerk: 20 juni 2015 

Tiener- en jongerenwerk is niet altijd 

gemakkelijk en vraagt veel 

doorzettingsvermogen! Uitwisseling en 

ontmoeting met anderen kan helpen 

om het tiener- en jongerenwerk ter 

plaatse op te bouwen en vorm te 

geven.  

 

Wij vinden het als team van Jong 

Bisdom Den Bosch dan ook van groot 

belang dat er een netwerk is van 

begeleiders en betrokkenen bij tiener- 

en jongerenwerk.  

Om hier samen aan te bouwen is er in 

september een impulsdag geweest, 

ontvangt u de nieuwsbrieven en  vind 

er op zaterdag 20 juni een 

ontmoetingsdag plaats. We nodigen u 

hiervoor van harte uit! 

U ontvangt volgende week een 

uitnodiging per mail, maar graag 

geven wij u nu al wat informatie.  

Programma  

Naast een korte, inspirerende inleiding 

over tiener- en jongerenwerk is er veel 

mogelijkheid om ervaringen uit te 

wisselen met elkaar en zo ideeën op 

te doen voor het tiener- en 

jongerenwerk. Verder zullen we het 

nieuwe jaarthema en jaarprogramma 

presenteren en afsluiten met een 

gezamenlijke lunch.  

 

Op een rijtje 

Wat: Ontmoetingsdag tiener- en 

jongerenwerk  

Wanneer: zaterdag 20 juni, van 09.30 

tot 14.00 uur (incl. lunch) 

Waar: Abdij Mariënkroon, abdijlaan 8 

in Nieuwkuijk 

Aanmelden: U kunt zich tot woensdag 

17 juni aanmelden door een email te 

sturen naar 

jongeren@bisdomdenbosch.nl.   

 

 

 

 

 

http://www.kjdfestival.nl/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
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      Franciscanenklooster te Megen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuinfeest: Het school- en werkjaar gezellig afsluiten! 

  

 

Nog heel even en dan is het zover: de 
zomervakantie! Om het werk- en 
schooljaar goed af te sluiten en de 
zomervakantie gezamenlijk te 
beginnen, wordt er ook dit jaar het 
traditionele Tuinfeest  voor jongeren 
georganiseerd.  
Dit jaar zijn we op vrijdagavond 10 juli 
te gast in Nieuwkuijk bij de jongeren 
van Focolare (Abdij Mareënkroon). 
Om 19.00 uur beginnen we met de H. 
Mis in de kapel. Aansluitend is het tijd 
voor de barbecue! Natuurlijk is er ook 
muziek voor de nodige sfeer. Kortom 
een gezellige en smaakvolle avond én 
een perfect begin van je vakantie! 
 
Aanmelden kan tot 5 juli via Facebook 
of via e-mail aan 
jongeren@bisdomdenbosch.nl. 
Vermeld bij je aanmelding s.v.p. ook 
eventuele bijzonderheden als 
dieetvoorschriften. 

WAT:  Tuinfeest voor jongeren 
  

WANNEER:    Vrijdagavond 10 juli 
van 19.00 tot circa 23.00 uur 
 

WAAR: Abdij Mariënkroon,           
Abdijlaan 8, Nieuwkuijk 
 

KOSTEN: € 5,= p.p. 
 

AANMELDEN:   Vóór 5 juli via mail 
aan jongeren@bisdomdenbosch.nl 

of via Facebook. 

Agenda derden 

(een greep uit de mogelijkheden…) 

 

Mei 
•  maandag 25 mei  

    4U-dag: Rise and Shine  

 En Nationale Open Dag KCV 

    De Schuilplaats, Ede 

 www.kcv-net.nl  

 

 

 

Heeft u  met uw parochie, 

jongerengroep of studenten-

vereniging  een activiteit die 

interessant is voor jongeren, laat 

het ons dan weten!  

 

Twee mogelijkheden 
Elkaar ontmoeten kan op de 
volgende twee manieren: groepen 
kunnen op bezoek komen in een van 
onze gemeenschappen van 
Franciscanen of Clarissen óf groepen 
kunnen vragen of een broeder naar 
hen toe wil komen om iets te laten 
zien en vertellen over ons leven en 
met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Interesse 
Contactpersoon voor de 
Franciscanen: br. Theo van 
Adrichem,  
mailadres: 
adrichemofm@hotmail.com - Tel: 
0412 465770.  
Contactpersoon voor de Clarissen in 
Megen: zr Imma van Rossum,  
mailadres: 
zusters.megen@clarissen.nl - tel: 
0412 – 462314.  
Contactpersoon voor de Clarissen in 
Nijmegen: zr Hannah van Ginkel,  
mailadres 
clarissen.nijmegen@hetnet.nl – tel 
024 – 3782904.  
      
jezelf.  
 
De laatste avond wordt ingevuld door 
pr. René Wilmink. Zijn invalshoek is 
nog een verrassing!  
 
Wil je nog deelnemen aan de cursus, 
laat dit dan zo snel mogelijk weten via 
Facebook of via e-mail: 
jongeren@bisdomdenbosch.nl  

Op zondag 2 november zijn jullie 

dan ook van harte welkom in 

Oirschot. De parochie is bezig om 

een mooi programma in elkaar te 

zetten. De precieze onderdelen en 

tijden zijn nog niet bekend, maar 

ongetwijfeld zullen veel van de 

elementen van de vorige 

YouCatbijeenkomsten weer 

terugkomen.  

 

Binnenkort volgt hierover meer 

informatie over de YouCat-

bijeenkomst in Oirschot. Houd onze 

Facebookpagina in de gaten! 

 

Uit onze mailbox: 
Voor tieners en twintigers  
in het jaar van het religieus leven 

Een kans om iemand te ontmoeten, 
die gekozen heeft voor religieus 
leven. 
 
Intro 
Misschien ben je wel eens op bezoek 
geweest in een klooster of in een 
religieuze gemeenschap. Of heb je er 
over gehoord, gelezen of iets van 
gezien op de TV. Maar de kans is groot 
dat het een onbekende wereld voor je 
is, waar je hoogstens vage beelden en 
ideeën van hebt. 
 
Nadere kennismaking 
Religieuzen zijn mensen die hun leven 
toewijden aan God en aan mensen. 
Veel andere mensen doen dat ook, 
maar ieder op een eigen manier. 
Graag willen wij, Minderbroeders 
Franciscanen en Zusters Clarissen, 
mogelijkheden scheppen om nader te 
kennis te maken met onze vormen van 
religieus leven. Heel bijzonder in dit 
jaar dat door Paus Franciscus is 
uitgeroepen tot jaar van het religieuze 
leven.   
 

 

mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.kcv-net.nl/
mailto:adrichemofm@hotmail.com
mailto:zusters.megen@clarissen.nl
mailto:clarissen.nijmegen@hetnet.nl
https://www.facebook.com/events/1501951006726555/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
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Koop snel  
tickets op 

www.kjdtickets.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een afwisselend programma van 
muziek, ontmoetingen, workshops en 
verdieping. Er wordt gezorgd dat een 
gedeelte van dit aanbod ook voor 
jongere tieners toegankelijk en 
aantrekkelijk is. Zo wordt er zelfs 
speciaal voor hen een actief sport-en-
spel traject georganiseerd! Een 
hoogtepunt is het vieren van de 
heilige mis met alle aanwezigen in de 
openlucht op zondag om 12 uur.  
 
Kijk voor meer informatie 
op www.kjdfestival.nl 
  

KJD –Festival: Een weekend vol 
ontmoeting en geloof 

Dit moet je weten:  

 

 

 

Dit jaar vindt het KJD Festival plaats op 
zaterdag 6 en zondag 7 juni, op het 
terrein van Abdij Mariënkroon te 
Nieuwkuijk. Het festival is bedoeld voor 
tieners en jongeren van 12-30 jaar. Het 
staat dit jaar in het teken van 
‘ontmoeting’: ontmoeting met anderen, 
met de Kerk en met God.  
 
Het programma op zaterdagavond is 
alleen bedoeld voor jongeren van 16+. 
Op de zondag daarentegen, willen we 
juist ook graag tieners van 12 t/m 15 
jaar verwelkomen op het festival.  
 
 
 

Wanneer? 6 en 7 juni 2015 
(zaterdag 16u-00u; zondag 10u-
17u) 
 
Waar? terrein van Abdij 
Mariënkroon, Abdijlaan 8, 5253 VP 
Nieuwkuijk 
 
Wie? Jongeren van 12-30 jaar 
(zaterdag alleen 16+) 
 
Kosten? Weekendkaart (16+, 
inclusief overnachting op camping 
en toegang zondag) = € 30,-. 
Zondagkaart = € 20,- 
 
Speciale aanbiedingen: 
Kom je met een groep ? 5

e
 kaartje 

gratis! 
Kom je met een groep tieners? 
Iedere parochie kan voor €99,- 
met een groep tieners (12-15 jaar) 
naar het KJD Festival komen op 
zondag 7 juni. Deze groep mag 
bestaan uit max. 15 personen, 
waarvan max. 2 personen 15+ 
mogen zijn (begeleiders) en de 
rest 12-15 jaar. 

 

 

Parochietickets… speciaal voor tieners 
 
We weten dat het vaak lastig is om een groep tieners vanuit de 
parochie mee te nemen, met name vanwege financiële redenen. 
Omdat het enorm zonde zou zijn dat tieners dit KJD Festival om deze 
reden zouden mislopen, willen wij u een bijzonder aanbod doen: het 
parochieticket.  
 
Met het parochieticket kunt u als parochie voor slechts €99,- met 
een groep tieners (12-15 jaar) naar het KJD Festival komen op 
zondag 7 juni. Deze groep mag bestaan uit max. 15 personen, 
waarvan max. 2 personen 15+ mogen zijn (begeleiders) en de rest 
12-15 jaar. ( Deelnemers van 16 jaar en ouder (die niet tot de 2 
begeleiders horen) behoren via de gewone weg een ticket te kopen.) 
Uw korting kan zo dus oplopen tot wel €200,- !  
 
Het is erg leuk om met bijvoorbeeld uw tienergroep, vormelingen of 
gewoon een groep enthousiaste tieners uit uw parochie deze 
bijzondere dag mee te maken. Op het KJD Festival kunnen zij 
ervaren dat ze niet de enige tieners zijn die met het geloof bezig 
zijn, kunnen ze op een eigentijdse manier meer leren over het geloof 
en natuurlijk gewoon een hele gezellige dag onderling beleven. Dit zal 
hen als groep goed doen en ook het tienerpastoraat in uw parochie 
ten goede komen.  
 
Aanmelden voor het KJD Festival via de parochieticket-
aanbieding kan door een email te sturen naar 
tickets@jongkatholiek.nl . Vermeld in uw email:  
1. Naam, emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon van 
uw parochie  

2. Het aantal tieners en begeleiders dat u meeneemt op het 
parochieticket  
  
Wij hopen van harte u met een groep tieners te zien op het KJD 
Festival! Kom vooral ook even langs bij de stand van Jong bisdom 
Den Bosch om elkaar even te ontmoeten! 
 

http://www.kjdfestival.nl/
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Zr. Mathilde Maria 
CPS is Missiezuster 
van het Kostbaar 
Bloed en lid van het 
jongeren-platform 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

2015  

 

Met Jong Bisdom Den Bosch naar de 
Wereldjongerendagen in Krakau 

  

Het reisprogramma 
in een overzicht: 

Maandag 18 juli: Per bus op 
weg naar Polen 
Dinsdag 19 juli: Aankomst in 
het bisdom Bielsko-Zywiec 
Woensdag 20 t/m zondag 24 
juli: Days in the Diocese in 
het bisdom Bielsko-Zywiec 
Maandag 25 juli: Vertrek 
naar de Nederlandse WJD-
locatie in of nabij Krakau 
Dinsdag 26 t/m zondag 31 
juli: Deelname aan de WJD 
in Krakau 
Maandag 1 augustus: Per 
bus terug naar Nederland 
Dinsdag 2 augustus: 
Aankomst in Nederland 

NB: het programma is onder 
voorbehoud van wijzigingen 

 
 
 

 

  

Als je echt met heel veel andere 
katholieken samen je geloof wilt 
vieren dan is volgend jaar Polen je 
bestemming, voor de 
WereldJongerenDagen (WJD). Op het 
festival krijg je daar uiteraard veel 
meer informatie over, zodat je je 
alvast kunt gaan verheugen. Geloven 
doe je namelijk niet alleen, want 
Jezus zegt: waar 2 of 3 in mijn naam 
samen zijn daar ben Ik in hun midden. 
Mooi Pinksteren gewenst! 

Zr. Mathilde Maria 

 
waarde is voor jeugd & jongeren. 

 

 

Het is bijna Pinksteren, waarin we de komst 
van de Heilige Geest vieren. De apostelen 
konden ervaren wat er gebeurt als de Heilige 
Geest er is. Ineens konden ze allemaal 
andere talen spreken en kon iedereen ze ook 
verstaan. En wat nog belangrijker is: ze 
voelden zich onderdeel van een 
gemeenschap en kregen de kracht om hun 
geloof echt te gaan verkondigen.  

Voor ons is het ook goed de Heilige Geest te 
ervaren en om daaruit weer kracht te putten 
voor ons geloof en ons dagelijks leven. Zeker 
als je op zondagochtend in de kerk vooral 
oude mensen met grijs haar om je heen ziet is 
het fijn als je weet dat je onderdeel bent van 
een landelijke en wereldwijde Kerk. Een 
goede manier om dat te doen is om naar 
Nieuwkuijk te komen voor het katholiek 
jongerenfestival. Naast gezelligheid, dans en 
muziek krijg je ook de mogelijkheid om je 
geloof te verdiepen met verschillende 
workshops. En het allermooiste is natuurlijk 
de eucharistieviering met alleen maar 
jongeren. Daar kun je weer echt kracht uit 
putten voor de dagen dat je je af en toe alleen 
voelt in de Kerk. God laat je nooit in de steek! 

Stof  tot nadenken…  Pinksteren! 

Jong Bisdom Den Bosch nodigt uw jongeren en u (als begeleider) uit om in juli 2016 
mee te gaan naar de Wereldjongerendagen in Krakau! Wij bieden een 16-daagse 
busreis aan met een bijzonder voorprogramma in het Poolse bisdom Bielsko-Zywiec en 
natuurlijk de WJD zelf.  

 

Days in the Diocese: een geweldige ervaring! 
Op zo’n 100 km afstand van Krakau ligt het prachtige bisdom Bielsko-Zywiec waar 
natuur, cultuur, geschiedenis en geloof elkaar ontmoeten. Tijdens de ‘Days in the 
Diocese’ maken we kennis met deze elementen en verbinden we ze aan het thema 
‘Barmhartigheid’.  
We mogen de gastvrijheid van Polen ervaren en verblijven in gastgezinnen, wat een 
onvergetelijke beleving van cultuur, ontmoeting en geloof zal zijn.  
Na aankomst in ons gastbisdom is woensdag 20 juli een dag van reflectie waarbij we 
naar concentratiekamp Auschwitz (gelegen in ons gastbisdom) gaan. Tijdens de tweede 
dag trekken we samen de bergen in. Het geweldige berglandschap, volgens de lokale 
bevolking gemaakt van Gods glimlach, is iets wat we zeker niet mogen missen. Vrijdag 
staat in het teken van gemeenschap en de werken van barmhartigheid. We leren onze 
gastparochie beter kennen, barmhartigheid in het leven van alledag ontdekken en 
hieraan meewerken. Op zaterdag staat de cultuur in de omgeving centraal en op zondag 
23 juli komen we met alle 10.000 deelnemers van de ‘Days in the Diocese’ bij elkaar om 
samen te vieren en de zegen van bisschop Pindel te ontvangen.  
Maandag 22 juli nemen we afscheid van de gastgezinnen en reizen we naar Krakau om 
deel te nemen aan de Wereldjongerendagen. 

 

Waar vind je meer informatie? 
Bij deze nieuwsbrief vindt u de flyer van de reis. Verder houden we via de website 
www.bisdomdenbosch.nl en onze Facebookpagina 
www.facebook.nl/jongbisdomdenbosch iedereen op de hoogte van het laatste nieuws 
over onze reis.  
Heb je vragen over onze WJD-reis? Mail ons dan via jongeren@bisdomdenbosch.nl. 
 
 

 

Een fototerugblik op 
Nacht Zonder Dak 

25-26 april 2015 

 

 

 

 

 

 

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

 

Websites WJD 

Zin in voorpret voor de WJD? 

Kijk eens op de Nederlandse en 

internationale websites: 

http://www.jongkatholiek.nl/wjd2

016/  

 

 

 

 

http://www.krakow2016.com/en/ 

 

 

 

 

 
. 

 

De zomer is in aantocht en er zijn voor tieners 
en jongeren een heleboel goede reisopties. 
Natuurlijk kunnen ze mee met onze 
Spiritualiteitsreis naar Toledo (aanmelden kan 
nog tot 1 juni!). Maar we hebben ook een 
aantal leuke, katholieke reisopties voor hen 
op een rijtje gezet (die u zou kunnen 
doorgeven). Neem een kijkje bij de 
verschillende reizen, door op de links bij de 
plaatjes te klikken.  

Op reis deze zomer 

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  

 

 

 

 

 

 

 

27 juli t/m 5 augustus 2015 

Jongerenreis naar Assisi 

 

8-daagse inspiratiereis 

naar de Pyrineeën 

18 – 30 jaar 
 

6-daagse inspiratiereis 

Communicatie in Rome 

 

Spiritualiteitsreis  Toledo 

4U tienerfestival 

Jongerenpelgrimage 

Celebrate Jongeren 

http://www.jongkatholiek.nl/wjd2016/
http://www.jongkatholiek.nl/wjd2016/
http://www.krakow2016.com/en/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl
http://www.franciscanen.nl/agenda/samen-op-weg/310356177/jongerenreis-naar-assisi
http://www.franciscanen.nl/agenda/samen-op-weg/310356177/jongerenreis-naar-assisi
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=786
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=786
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=765
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=765
http://www.vnb.nl/reis_boeking.aspx?reizID=728
http://www.kcv-net.nl/tieners-en-jongeren/tienerfestivals/4u!-2015
http://www.franciscanen.nl/agenda/samen-op-weg/1800681944/jongerenpelgrimage-naar-ierland
http://www.kcv-net.nl/tieners-en-jongeren/jongeren/celebrate-jongeren-2015

