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Woord van de bisschop

Christus is verrezen, Hij is waarlijk
verrezen
In het Jaar van het Geloof vieren wij met
extra toewijding ons geloof. De Hoogfeesten nemen daarbij natuurlijk een bijzondere plaats in. Wij hebben Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gevierd. Daarbij ging
het om de kern van ons geloof. Als Christus niet verrezen is, zegt Paulus, dan is ons
geloof zinloos. Het vijfde artikel van het
geloof, “…die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden…”,
wijst daar voor een deel naar. Pasen wordt
voorafgegaan door Stille Zaterdag. Op die
dag laat de Kerk ons overwegen dat Jezus
is nedergedaald ter helle. Door de kruisdood op Zich te nemen is Jezus deelgenoot geworden van allen die lijden. Hij
neemt het lijden van alle mensen op zijn
schouders. Zijn nederdalen ter helle drukt
uit dat Jezus het lijden van alle tijden tot
in de diepste kern doormaakt en het in zijn
verrijzenis openbreekt. Geloven in Jezus
relativeert het lijden. Jezus verrijst uit de
dood. Hij verrijst als de eerste onder zijn
broeders. Het is niet gemakkelijk te geloven in de verrijzenis van Jezus. Dit was
het voor de apostelen niet en dit zal het
nooit zijn, voor wie dan ook. Jezus is niet
even uit het graf gekomen om daarna weer

te sterven. Hij is al evenmin teruggekomen uit het graf als een
geest. Jezus is met een verheerlijkt lichaam uit de dood opgestaan. Dit was totaal nieuw. Langzaam kwamen de apostelen tot geloof. Ook voor hen was het volle
leven weggelegd. Nadat zij de
heilige Geest ontvangen hadden,
gingen zij dit geloof verkondigen.
Zij konden niet anders meer. Die
verkondiging wekte geloof. Dag
na dag sloten er zich velen bij hen
aan. Die tot geloof kwamen lieten
zich dopen. Hierdoor droegen zij
de onsterfelijkheid in zich. Zo totaal nieuw als de verrijzenis van
Jezus was, net zo nieuw was het
leven van degenen die gingen geloven. De verrijzenis van Jezus uit
de dood is inderdaad de kern van
het geloof. Dat maakt alles nieuw
en anders. Wij zijn door God gewild om met Hem te leven. Door
ongehoorzaamheid zijn wij uit die
levensband geraakt. Jezus herstelt
ons als kind van God. In geloof
leven wij hier al als in de hemel
om er straks na onze dood God te
zien van aangezicht tot aangezicht.
+ A.L.M. Hurkmans
bisschop van ’s-Hertogenbosch
Landelijke impulsdag
catechese
Er is een nieuwe methode voor
doorlopende catechese in ontwikkeling:
Het licht op ons pad.
Dit is een eigentijdse, bijbelse catechesemethode voor kinderen
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van 4+ tot 16+. De methode is
ontwikkeld voor de parochie,
maar ook op school goed te gebruiken.

Bij gelegenheid van het gereedkomen van Jaar 2 van de methode
wordt er een Impulsdag georganiseerd op dinsdagmiddag 18 juni
van 13.30 tot 17.00 uur in het
voormalig Diocesaan Pastoraal
Dienstencentrum Dijnselburg te
Zeist.
Op het programma staan twee lezingen, over het belang van een
doorlopende parochiecatechese
(door Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht) en over Het
licht op ons pad –jaar 2 (door
John Marx, hoofdredacteur van de
methode).
Daarna zijn er workshops:
vijf workshops aansluitend bij de
verschillende leeftijdsgroepen,
verder een workshop over gebruik
van de methode op scholen, over
het starten met deze catechesemethode, over de website en aanvullend materiaal, en een workshop
over het regelen van financiën
voor deze methode.
Opgave via info@adveniat.nl.

Agenda juni
Mgr Hurkmans
1 12.30 uur H. Mis dag van de zending,
Sint Jan, Den Bosch
19.00 uur H. Vormsel, Haarsteeg
2 11.00 uur H. Mis en sacramentsprocessie Sint Jan, Den Bosch
6 Ontmoeting BK, Tilburg University
8 12.30 uur viering 1e lustrum Radio
Maria, Sint Jan, Den Bosch
14.00 uur zusters van Asten,
100-jarig bestaan congregatie
18.00 uur H. Vormsel, Maren Kessel
9 10.00 uur H. Eucharistie, Maarheeze
(100-jarig bestaan parochie)
11 Bisschoppenconferentie, Utrecht
13 09.00 uur H. Mis Sint Jan, Den Bosch
10.00 uur stafvergadering
19.00 uur inzegening kapel, Nijnsel
14 15.00 uur afscheidscollege
prof. B. Vedder
16 11.30 uur H. Vormsel, Gerwen
15.00 uur H. Eucharistie, Beers
(afronding restauratie kerk)
17 Focolare, Nieuwkuijk
20 09.00 uur H. Mis Sint Jan, Den Bosch
10.00 uur stafvergadering
16.00 uur vergadering kapittel Ridders
van het H. Graf, Dijnselburg
22 19.00 uur. H. Vormsel, Velddriel
23 10.30 uur Pontif. Eucharistie, Oirschot
26 15.00 uur inzegening kantoor
Katholiek Nieuwsblad
27 09.00 uur H. Mis Sint Jan, Den Bosch
10.00 uur stafvergadering
30 09.00 uur H. Eucharistie, Heeswijk
(50-jarige herinrichting Sint Willebrordusgilde)
Mgr Mutsaerts
1 18.30 uur vormsel Heike, Tilburg
2 11.00 uur H. Mis, Schijndel
(migrantendag)
3 19.00 uur H. Mis, Munstergeleen
5 19.00 uur H. Mis H. Lambertus,
Helmond
6 Stafvergadering
9 09.30 uur Gildemis Maren-Kessel
13.00 uur bijeenkomst WJD-jongeren

10 Vergadering Stichting Katholieke Jeugdbelangen.
11 Bisschoppenconferentie
12 Vergadering Officium Cate
cheticum, Utrecht
13 10.00 uur stafvergadering
13.00 uur bijeenkomst bisdompersoneel
15.00 uur provinciaal overleg
15 14.00 uur inzegening atelier
Apostolaat van Troost (San
Salvatorkerk, Den Bosch),
alsmede hernieuwing geloften broeder Johannes
16 09.00 uur H. Mis, Rijkevoort
20 Stafvergadering.
22 19.00 uur H. Mis H. Nicolaas,
Valkenswaard
23 10.00 uur H. Mis St. Gertrudis,
Bergen op Zoom
15.00 uur Maria Ommegang,
Bergen op Zoom.
25 Vergadering Officium Iuventutis, Utrecht
26 Musical groep 8 Merlebosschool, Heeze
27 14.00 uur vergadering Kathedrale Kapittel
In Memoriam
Op zondag 21 april 2013 is te
Eindhoven overleden de hoogeerwaarde heer Johannes Joseph
Maria van Eijndhoven, erekanunnik van het kathedraal kapittel en emeritus-directeur van
het Instituut voor Doven te Sint
Michielsgestel.
De hoogeerwaarde heer Van
Eijndhoven werd geboren te
Netersel op 12 februari 1927 en
tot priester gewijd voor ons bisdom in de kathedraal door Mgr.
W. Mutsaerts op 7 juni 1952. Op
29 augustus 1952 werd hij benoemd tot kapelaan van de Sint
Caeciliaparochie te Veldhoven.
Op 19 augustus 1955 volgde zijn

benoeming tot leraar aan het
voornoemde Instituut voor Doven.
Hij werd daar benoemd tot adjunct-directeur op 29 mei 1963 en
tot directeur op 2 oktober 1966.
Hij vervulde laatstgenoemde
functie tot zijn emeritaat op 1 juli
1991. Op 2 oktober 1980 werd hij
benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje Nassau. Op 7 juni
1987 werd hij benoemd tot kanunnik van het door Mgr. J. ter
Schure nieuw gevormde kapittel.
Na zijn terugtreden op 1 januari
2002 werd hij op 1 juli 2007 benoemd tot ere-kanunnik.
Op 13 mei 2013 is te Helmond
overleden de zeereerwaarde heer
Arnoldus Wilhelmus Nicolaas
Claes, emeritus-pastoor van de
parochie H. Genoveva te Breugel
en oud-deken van het dekenaat
Best.
De zeereerwaarde heer Claes
werd geboren in Arnhem op 12
juli 1935 en tot priester gewijd op
11 juni 1960. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te
Volkel (parochie H. Antonius
Abt) van 1960-1963, als kapelaan
te Nuenen (parochie H. Clemens)
van 1963-1969 en van 1974-1975,
als godsdienstleraar aan de huishoudschool te Eindhoven van
1969-1974 en van 1975-2000 als
pastoor van de parochie H. Genoveva te Breugel en tevens als
deken van het dekenaat Best van
1985-1989.
Mogen zij rusten in vrede.

Geloofsicoon
in voorbereiding

Vanaf het begin van het Jaar van het Geloof reist er door het bisdom en zelfs over
de grenzen heen, een bijzondere tentoonstelling: 12 Christus-iconen.
De iconenschilder Geert Hüsstege heeft
deze Christus-iconen geschilderd en is
met nog vijf iconen bezig:
- de genezing van de lamme,
- de broodvermenigvuldiging,
- de storm op het meer,
- de Samaritaanse vrouw en
- de opwekking van Lazarus.
De afbeeldingen zullen een plaats krijgen
op een speciale geloofsicoon. Op deze
icoon staan dus de 17 belangrijkste mysteries uit het leven van Christus, die getuigen van het geloof van onze Kerk vanaf
het begin. De geloofsicoon zal aan het
einde van het Jaar van het Geloof gereed
zijn, en ook nadien nog rondtrekken als
een blijvende uitnodiging om Christus te
ontmoeten.
Wanneer u de iconen-tentoonstelling in
uw parochie wenst te ontvangen, dan kan
dat nog steeds! U kunt daarvoor contact
opnemen met: Iconenatelier Hüsstege
Zeelsterstraat 9, 5652 EA Eindhoven
telefoon: 040 842 36 52.

Gedachten uit inleiding
Dr. Stijn Van den Bossche
Vervolg
Eigenlijk hebben wij nog steeds
niet van harte aanvaard dat in
Vlaanderen en Europa het christelijk geloof niet langer het fundament van de cultuur vormt – al
kan Europa wellicht niet zonder
een betekenisvolle aanwezigheid
van het christelijk geloof. Wij willen wel missionair bijsturen, maar
ons hart en ons heimwee gaan nog
steeds uit naar een cultuur waartoe het christelijk geloof behoorde. We klampen ons daarom aan
elke strohalm vast betreffende wat
er ‘nog’ is of ‘opnieuw’ als honger zou groeien.
We willen oprecht dat de initiatie
verandert, maar we willen niet dat
het kerkmodel verandert. We zijn
bang een breuk te creëren in de
pastoraal, met al die mensen die
we ‘nog’ ontmoeten. De vraag is
eigenlijk niet of wij een breuk
mogen scheppen: dat zouden we
werkelijk nooit mogen doen.
Maar de breuk is er al.
En ook dit betekent nog niet dat
wij mensen dan maar moeten
wegzenden! Het betekent echter
wel dat wij hen moeten uitnodigen tot iets anders dan wat zij
vragen, en niet langer wat wij
aanbieden zo aanpassen dat het
overeenkomt met wat zij vragen…
De prijs die we betalen voor het
minimaliseren van de breuk is dat
onze initiatie niet initieert. De traditionele initiatie is er nog enigszins, maar werkt echt niet langer
initiërend. Met als resultaat: De
geloofsoverdracht lijkt stil te vallen, alsof het Evangelie geen Blijde Boodschap meer is. Dat is de
echte impasse …

Geleidelijk wordt duidelijk dat de
aan de gang zijnde hergroepering
van parochies niet gaat over een
proces van schaalvergroting van
eenzelfde soort parochie zoals we
die tot op heden hebben gekend.
Niet alleen de maat van de gemeenschap en de verdeling van
gewijde herders moet dus anders,
maar ook en vooral de wijze
waarop gemeenschap en herdersambt gestalte krijgen. Wat aanvankelijk herstructurering lijkt,
wordt dan het tot stand komen van
een nieuw model of een nieuwe
invulling van wat parochie betekent. En dit nieuwe model bestaat
uit een nieuwe wijze van gemeenschap vormen, en een nieuwe wijze van leiding geven aan die gemeenschappen. Als je evolueert
van één dorp met één parochie en
één pastoor, naar zeven dorpen
met één parochie, kan je dus niet
langer op dezelfde wijze christelijke gemeenschap vormen, noch
pastoor zijn. Hoe het dan wel
moet, is wellicht nog niet helemaal duidelijk. Maar bepaalde lijnen tekenen zich wel af.
In het oude model wordt een parochie in feite bepaald door haar
grenzen (territoire): ze loopt van
… tot …, ze omvat een bepaald
grondgebied met zijn inwoners,
waarvan zoveel gedoopten en een
pastoor. Deze parochievorm is
geënt op de civiele gemeenschappen met hun burgemeester, en historisch heeft dit ook lang goed
gewerkt, maar om allerlei redenen
stoot dit model op zijn grenzen.
In het nieuwe model is de parochie een lokaal project van kerk
vormen, een aanwezigheid van de
christelijke boodschap die wil
doorgegeven en verkondigd worden. Dat project situeert zich natuurlijk ook in een bepaalde streek
(territoir), met zijn centrum als

een rode stip op de landkaart: je moet in
een streek kerkelijk terecht kunnen. Maar
het centrum kleurt niet langer het territorium er rondomheen in, zodat alles rood
wordt, tot de aangrenzende parochie. Je
kan dit enigszins vergelijken met de huizen van een religieuze gemeenschap, die
meestal, volgens een – ook, maar niet uitsluitend - geografische spreiding de aanwezigheid zo goed mogelijk verzekeren
zonder dat evenwel het hele grondgebied
territoriaal wordt ingedeeld. Ook onze parochies zullen in de toekomst dergelijke
geloofshuizen of centra vormen van de
plaatselijke kerkgemeenschap die een bisdom is, centra waar gelovigen terecht
kunnen in een bepaalde streek. De grenzen van een parochie staan dus niet langer
centraal, maar haar centrum: een plek van
kerkelijk leven.
Wordt vervolgd

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van
het bisdom van ’s-Hertogenbosch
De BisdomNieuwsbrief wordt gratis
verspreid bij het pastoraal kader en
bij belangstellenden.
Een bijdrage ter dekking van de
kosten wordt op prijs gesteld
(publiciteitsfonds ING 132.84.65)
Aan- / afmeldingen en wijzigingen
voor de nieuwsbrief kunnen doorgeven worden via het mailadres:
nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl
Bezoekadres:
Parade 11
5211 KL ’s-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 1070
5200 BC ’s-Hertogenbosch
T: 073 523 20 20
E: info@bisdomdenbosch.nl
W: www.bisdomdenbosch.nl
Verschijnt elf maal per jaar

Summer school
Sociale Leer van de Kerk
Leiderschap en de sociale
leer van de Kerk
Het Centrum voor de Sociale Leer
van de Kerk organiseert in samenwerking met het Bonifatius
Instituut (De Tiltenberg) een
summer school over de Sociale
Leer van de Kerk.
Tegenwoordig wordt veel gesproken van een crisis in het leiderschap. Steeds meer maatschappelijke instituties worden ontdaan
van hun aureool, zoals de bankwereld, de rechterlijke macht en al
langere tijd, de politiek en het bedrijfsleven. Meer dan ooit is geïnspireerd leiderschap nodig.
De samenleving vraagt om leiders
die uitstraling hebben en een weg
kunnen wijzen in een moreel verdwaalde wereld.
In deze summer school gaan we
ons verdiepen in het leiderschap
en de sociale leer van de Kerk. In
wat voor wereld leven wij? Wat
betekent leider te zijn in deze wereld? Hoe kan de sociale leer
hierbij inspirerend werken? We
discussiëren aan de hand van presentaties van deskundigen en leggen in de workshops de relatie
tussen theorie en de praktische
toepassing. Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning
en onderlinge discussies.
Jongeren van 20 - 30 jaar
(HBO/WO-niveau) zijn van harte
uitgenodigd hieraan deel te nemen.
data
Maandag 26, dinsdag 27 en
woensdag 28 augustus 2013
locatie
Bezinningscentrum: De Stal op de
Kaag, Kaageiland
Overnachten in Hotel Orion op
Kaageiland

eigen bijdrage
€ 125,00 per persoon (betaling
geldt als inschrijving)
literatuur
Compendium van de Sociale Leer
van de Kerk en encycliek Caritas
in Veritate (samen €25,-), te verkrijgen via de organisatie. Gratis
werkmap.
certificaat
Deelname aan de Summer School
wordt beloond met een certificaat
van de organiserende instanties,
het Bonifatius Instituut en het
Centrum voor de Sociale Leer van
de Kerk.
leiding
De Summer School staat onder
leiding van:
prof. dr. G.J.M. van Wissen, docent sociale leer van de Kerk en
voorzitter van het CSLK;
ing. Ph.S. Weijers, BScR, bestuurslid CSLK;
prof. dr. A.H.M. van Iersel;
pastor C. van Lent, voorzitter van
het Bezinningscentrum Stal op de
Kaag
aanmelding
Er kunnen maximaal twintig studenten deelnemen. Aanmeldingsformulier verkrijgbaar bij de secretaris van het CSLK,
e-mail: m.karsten@tiltenberg.org
Centrum voor de Sociale Leer van
de Kerk, Zilkerduinweg 375
2114 AM Vogelenzang,
telefoon: 0252 34 53 45
www.cslk.nl

