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Ik geloof in …
het eeuwig leven
Met dit geloofsartikel
behandel ik het laatste van de twaalf geloofsartikelen. Met
Pasen hebben wij de
verrijzenis van de
Heer gevierd, de verrijzenis van het lichaam. Hierover schreef ik in de vorige
Nieuwsbrief. Met Hemelvaart stijgt Jezus
op ten hemel om daar aan de rechterhand
van zijn Vader plaats te nemen. Hij is niet
langer als de mens Jezus onder ons aanwezig en eveneens niet meer als de verrezen Heer die van tijd tot tijd verschijnt.
Jezus blijft echter op vele manieren nog
met ons op weg. Waar er twee of drie in
zijn Naam bijeen zijn daar is Christus in
hun midden. In de Sacramenten spreekt
Jezus tot ons en trekt Hij ons binnen in
Zijn leven, in Zijn liefde. Wanneer we in
de Heilige Schrift lezen is het Jezus Christus die tot ons spreekt. Die aanwezigheid
van de Heer realiseert zich op basis van
het geloof en door de heilige Geest. Op
een zeker tijdstip zal Christus wederkomen om ons te oordelen en om ons, als wij
dat waardig zijn, thuis te brengen in het
huis van de Vader. In de komende weken
gaan we vieren dat Jezus ten hemel is opgestegen en dat Hij door de heilige Geest
met de Kerk op blijft trekken. Dit vieren
we op de hoogfeesten van Hemelvaart en
van Pinksteren. Als gelovigen mogen wij
weten dat Jezus Christus met ons optrekt
en eveneens mogen wij uitzien naar Hem
in een leven met God voor altijd, naar het
eeuwig leven. Hoe kunnen wij ons dit
eeuwig leven voorstellen? Als eerste doet
het woord ‘eeuwig’ ons denken aan tijd.
Hier op aarde is alles tijdelijk, maar eens,
in de eeuwigheid, zal de tijd wegvallen.

Het gaat om het ‘Zijn met God’
zonder begin en zonder einde. Wij
kunnen ons tijdeloosheid echter
moeilijk voorstellen. Daarom is
het goed de nadruk te leggen op
het eeuwig LEVEN. Leven is relatie. Leven met God en met elkaar. Leven dat in God zijn voltooiing bereikt is volledig leven.
Het is de vervulling van het aardse leven. Hier is alles betrekkelijk
en onaf. Bij God zal ons leven geheeld zijn. Dan is er heil. God is
liefde en daarom is de liefde zonder einde. In de doop is ons leven
in Gods liefde begonnen. Gedurende heel ons christelijk leven
ondervinden wij de aanwezigheid
van Gods liefde en wanneer wij
voor altijd met Hem leven, zullen
wij ten volle in Gods liefde zijn.
De woorden ‘eeuwig’ en ‘leven’
horen bij elkaar. Het woord ‘eeuwig’ wil de kwaliteit van het leven in God uitdrukken. Het is
mooi om, ter afsluiting, even stil
te staan bij de zondag. Een dag
om de H. Eucharistie te vieren,
het wekelijks Paasfeest, en daarom eveneens een dag om in dankbaarheid, in vreugde en in rust
door te brengen. De zondag heeft
drie kenmerken. Als eerste denken wij op deze dag dankbaar aan
alles wat God geschapen heeft,
aan Gods zorg voor ons. Vervolgens gedenken wij iedere zondag
opnieuw het grote heilsgebeuren
van de verlossing. Christus heeft
op het Kruis de macht van de
zonde en van de dood doorbroken.
Ten derde vieren wij op iedere
zondag de rust, niet alleen de rust
van het niet werken, maar vooral
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oriënteren wij ons op de rust die
wij eens bij God zullen genieten
in het eeuwig leven.
+ drs. A.L.M. Hurkmans
Officialaat Aartsbisdom
werkt voor vijf bisdommen
Het was een kort bericht eind vorig jaar: op 1 september 2013
hebben de kerkelijke rechtbanken
(‘officialaten’) van het bisdom
Rotterdam en van het bisdom
’s-Hertogenbosch hun bevoegdheden overgedragen aan de kerkelijke rechtbank van het Aartsbisdom Utrecht. Personen die een
procedure tot ongeldigverklaring
van een huwelijk willen beginnen,
kunnen voortaan terecht bij de
kerkelijke rechtbank van het
aartsbisdom.
Aanleiding van het verzoek van
de Rotterdamse bisschop Van den
Hende en van de Bossche bisschop Hurkmans om de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbank
over te dragen, was het dalend
aantal procedures tot ongeldigverklaring van huwelijken die
aanhangig gemaakt werden bij de
kerkelijke rechtbanken van het
Bisdom Rotterdam en van het
Bisdom ’s-Hertogenbosch.
“Er is veel onbekendheid met het
werk van de kerkelijke rechtbank,
dat voor het overgrote deel bestaat
uit het behandelen van deze procedures tot ongeldigverklaring
van huwelijken,” aldus Chris van
Tol. Hij is hoofd bureau van het
aartsdiocesane officialaat, dat ook
bevoegd is voor gerechtelijke huwelijksprocedures uit het bisdom

Groningen-Leeuwarden en uit het bisdom
Breda. Van Tol over de achtergronden van
de procedure: “Een huwelijk is een liefdesverbond tussen man en vrouw voor het
hele leven, dat de liefdesband tussen
Christus en Zijn bruid, de Kerk, afbeeldt.
Geen mens kan deze band verbreken
(Matteüs 19,6) en niets kan deze liefde
blussen, want sterk als de dood is de liefde
(Hooglied 8,6-7). Daarom is een huwelijk
voor de Katholieke Kerk een sacrament:
een heilige en onverbreekbare band.”
“Helaas kunnen zich in de praktijk situaties voordoen waardoor het beter lijkt de
huwelijksband te beëindigen”, aldus Van
Tol. “Een moeilijke beslissing, die voor
beide partners veel pijn en verdriet betekent. Bij een burgerlijk huwelijk is een
echtscheiding mogelijk. Een kerkelijk
equivalent van de burgerlijke echtscheiding bestaat niet. Wel kan de Kerk kijken
of het huwelijk al dan niet als een geldig
huwelijk moet worden beschouwd. Daarbij maakt het niet uit of een huwelijk
alléén burgerlijk is gesloten, of ook kerkelijk. Ook als een of beide partners niet katholiek is/zijn, is een onderzoek van het
huwelijk nodig. Daarbij staan vragen centraal als: Is het huwelijk destijds overwogen en in vrijheid gesloten? En: waren de
partners in staat om het huwelijk gestalte
te geven?”
Pas wanneer het officialaat heeft vastgesteld dat er inderdaad sprake is van een
ongeldig huwelijk, kan iemand eventueel
een nieuw kerkelijk huwelijk sluiten. Het
officialaat kan ook tot de conclusie komen
dat er wel sprake is van een voor de Kerk
geldig huwelijk. Dan is een nieuw kerkelijk huwelijk niet mogelijk.
“In de procedure voor de ongeldigverklaring van een huwelijk moeten goede argumenten op tafel komen,” benadrukt Van
Tol. “Bij de procedure komt dan ook heel
wat kijken, zonder dat de uitkomst van tevoren vaststaat. Vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en aandacht staan in de hele
procedure voorop. De ernst van de situatie
vraagt om een pastorale opstelling, waarin
mensen tot hun recht komen.”

Wie meer wil weten over de procedure voor de ongeldigverklaring
van een huwelijk, kan in eerste instantie het beste terecht bij de eigen pastoor. Daarnaast is het mogelijk om een oriënterend gesprek
aan te vragen met een van de medewerkers van het Officialaat in
uw bisdom.
Officialaat van het Aartsbisdom
Utrecht, Maliebaan 40, Utrecht
Postbus 14019, 3508 SB Utrecht
telefoon: 030 - 2391962, e-mail:
officialaat@aartsbisdom.nl
website:
http://aartsbisdom.nl/organisatie/P
ages/Officialaat.aspx
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Agenda mei
Mgr. A. Hurkmans
1-4 diocesane bedevaart naar
Lourdes
4
10.00 uur H. Mis en voorafgaande processie te Tilburg b.g.v. de opening van
het Mariajaar + 50-jarig
bestaan van de Mariakapel
18.00 uur herdenking
Brabantse gesneuvelden
Waalre
5-10 herderlijk bezoek dekenaat Geldrop-HeezeValkenswaard
11
19.00 uur Maria-omgang
’s-Hertogenbosch
12
herderlijk bezoek dekenaat Geldrop-HeezeValkenswaard
13
bisschoppenvergadering
Utrecht
14-16 herderlijk bezoek dekenaat Geldrop-HeezeValkenswaard
15
diesviering Radboud Universiteit Nijmegen
16
19.00 uur H. Vormsel
Knegsel
17
18.30 uur H. Vormsel
Lennisheuvel

28

29
31

12.00 uur presentatie Johannes XXIII gemeenschap’s-Hertogenbosch
14.00 uur oecumenisch
overleg Eindhoven
9.00 uur H. Mis St. Jan
10.00 uur stafvergadering
14.00 uur priesterraad
16.30 uur afscheid bisdommedewerker Jac van
Oppen Sint-Janscentrum
18.30 uur informatief diner bij Hoogstraatgemeenschap Eindhoven
8.00 uur H. Mis Fraters
van Tilburg (CMM)
11.00 uur H. Vormsel
Vught
15.00 uur Marialof Meerveldhoven
10.00-14.00 uur werkbezoek Stichting Katholieke
Universiteit Nijmegen
17.30 uur H. Mis Cenakelkerk H. Landstichting
10.00 uur H. Mis St. Jan
vanwege Hemelvaartsdag
19.00 uur processie en
openluchtmis Elshout
b.g.v. ‘Onzen dag’

Mgr. Mutsaerts
1
opening meimaand (St.
Jan)
2-4 vormingsweekeind Helmond
4
10.00 uur H.Mis St. Jan;
13.30 uur H.Mis Vormingsweekeind Helmond
8
10.00 uur stafvergadering
9
vormsel Elsendorp
10
17.00 uur H. Vormsel
Loosbroek
19.00 uur H. Vormsel
Heeswijk
11
H. Vormsel St. Michielsgestel; Maria Bidtocht
12
bezinningsdag St. Janscentrum
13
Bisschoppenvergadering
14
barbecue emeriti (Hedel)
15
10.00 uur stafvergadering
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14.00 uur dekensvergadering
H. Vormsel De Rips
10.00 uur H. Mis St. Jan Power of
Fire;
H. Vormsel Zijtaart
H. Vormsel Lindenholt
10.00 uur stafvergadering
14.00 uur priesterraad
16.30 uur afscheid personeelslid
H. Vormsel Dinther
ontvangst Rotary op bisdomkantoor
H. Vormsel Grave
11.00 uur H. Mis Migrantendag
(Nijmegen)
15.00 uur inzegening kapel Nijmegen
huwelijksmis (Heeze)
Stille Omgang Helmond
19.00 uur sacramentsprocessie
t.g.v. afsluiting meimaand Elshout
Nieuwe parochie

Per 1 mei 2014 zal Mgr. A. Hurkmans oprichten de R.K. Parochie Sint Willibrordus, gevestigd te Eersel, welke tot stand
komt middels samenvoeging (fusie) van
de parochies H. Johannes Geboorte te
Duizel, H. Willibrordus te Eersel, HH.
Monulphus en Gondulphus te Knegsel, H.
Lucia te Steensel, H. Lambertus te Vessem en H. Willibrordus te Wintelre.
De parochie zal worden bediend door een
pastoraal team bestaande uit de zeereerwaarde heer E.T. van Delden, waarnemend pastoor, de zeereerwaarde heer A.J.
Verschure, mede-pastor (in solidum) en de
eerwaarde heer J.L. van Olmen, diaken.
Benoemingen en ontslagen
De zeereerwaarde pater J.A. Onoja Cssp
te Eindhoven: per 1 april 2014 benoeming
tot pastor van parochie Sint Joris Eindhoven met als speciale taak het pastoraat ten
behoeve van de internationale gemeenschap in Eindhoven
De zeereerwaarde pater J.M.F. van Laarhoven ofm.cap. te Biezenmortel:

per 1 april 2014 eervol ontslag als
pastor van en benoeming tot assistent van de parochie Zalige Paus
Johannes XXIII te BerkelEnschot.
De zeereerwaarde pater F.M.J.
van der Weijst w.p. te Steensel:
per 1 mei 2014 eervol ontslag als
pastoor van de parochies H. Lucia
Steensel en H. Johannes Geboorte
Duizel.
De zeereerwaarde pater dr. J.J.
Verhees c.s.sp te Someren: per 1
juni 2014 eervol ontslag als pastoor van de parochie Heilige
Lambertus Someren.
In memoriam
Op 1 april 2014 is te Gerwen
overleden de zeereerwaarde pater
Fredericus Groot m.s.f., pastorassistent van de parochie H. Kruis
te Nuenen.
Pastor Groot werd geboren op 24
april 1934 te Spanbroek en tot
priester gewijd op 6 januari 1963.
Hij was in het bisdom werkzaam
als pastoor te Gerwen en Nederwetten (parochies H. Clemens en
H. Lambertus) van 1994-2006; als
pastor-assistent van de pastorale
eenheid Nuenen, Gerwen en Nederwetten vanaf 2006 en vanaf 1
april 2013 (na de fusie van de parochies te Nuenen, Gerwen en
Nederwetten) als pastor-assistent
te Nuenen (parochie H. Kruis).
Moge hij rusten in vrede!
Jubilea
50 jaar priester
23 mei
C.J.E. Remmers, pastoor H. Petrus te Hilvarenbeek (Joh. van
Brabantlaan 42, 5081 SE Hilvarenbeek)
C.F.J. Teunissen em. pastoor H.
Laurentius Vierlingsbeek en H.

Antonius Abt Maashees (Westsingel 104, 5801 TZ Venray)
A.J. Verschure pastoor H. Willibrordus Wintelre, HH. Monulphus
en Gondulphus Knegsel en H.
Lambertus Vessem (Steenselseweg 4, 5511 AG Knegsel)
25 jaar priester
20 mei
P. Gelens em. pastoor H. Clemens
Waalwijk (Hogevaert 18, 5171
MA Kaatsheuvel)
Drs. C.P.A.M. van Lamoen pastor
De 3-Eenheid Gemert-De Mortel
(Kerkstraat 2, 5421 KX Gemert)
J. Leo em. pastoor H. Pius X/H.
Geest Uden (Kasteelseplaats 28/1,
5371 AR Ravenstein)
Th.H.M.C.M. van Osch pastoor
Sint Petrus Uden en deken dekenaat Oss-Ravenstein-Uden (Kerkstraat 26, 5401 BE Uden)
Drs. Lic. G.B. Papenburg pastor
Vivre Verpleeg- en verzorghuizen
Maastricht (Ouverture 42, 5629
PV Eindhoven)
E.M.H.G. Smits pastoor Maria
Tenhemelopneming Millingen a/d
Rijn (Schoolstraat 4, 6566 EA
Millingen a/d Rijn)
12½ jaar priester
10 mei
J.J. van de Laar opraem pastor
Sint Petrus’ Stoel Eindhoven (De
Koppele 473 5632 LP Eindhoven)
Zomerbijeenkomst en symposium
De Focolarebeweging Nederland
organiseert op 25 mei een symposium met als titel “Winner or
loser? Wie ben ik en wat wil ik?”,
alsmede een zomerbijeenkomst
van 28 mei tot 1 juni. Voor meer
informatie verwijzen wij u graag
naar de website van het bisdom of
naar www.focolare.nl

De bevoorrechte dag om te vieren
Om de betekenis van de Eucharistie uit te
leggen, stel ik aan ouders van eerste
Communicanten weleens de vraag: ‘Wanneer heeft Jezus de Eucharistie ingesteld?’
Velen weten dan te antwoorden: ‘op Witte
Donderdag, bij het Laatste Avondmaal’.
Vervolgens vraag ik: ‘Wat is de bevoorrechte dag voor de viering van de Eucharistie?’ En dan klinkt meestal uit één
mond: ‘zondag’. Maar als ik dan vraag:
‘Waarom wordt de Eucharistie niet op
donderdag gevierd?’ zwijgen de meesten.
We zijn er zo vertrouwd mee dat het op
zondag is dat we er niet bij stilstaan waarom dit zo is.
De Kerk komt echter sinds haar ontstaan bijeen op zondag voor de Eucharistie. Dat is geen toeval. Door samen
te komen op zondag verkondigen we
dat de Eucharistie de maaltijd van de
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dood én de verrijzenis van de
Heer is. Indien donderdag de bevoorrechte dag zou zijn, zou de
Eucharistie begrepen moeten
worden als de herneming van het
Laatste Avondmaal; indien het
vrijdag zou zijn, zou ze de herinnering aan het kruis zijn; indien
zaterdag: de verwachting. Maar
het moeten de zondag en de verrijzenis zijn opdat het werkelijk
Eucharistie is, dat wil zeggen:
dankzegging. We moeten dank
zeggen aan God die, zelfs nadat
we zijn Zoon hebben gekruisigd,
alle dingen nieuw maakt.
Ook aan doopouders kunnen we
de vraag stellen: ‘Wat is de bevoorrechte dag voor de viering?’
En waarschijnlijk komt dan ook
spontaan het antwoord: ‘zondag’.
Maar de vraag ‘waarom?’ is voor
de meesten moeilijker te beantwoorden.
Het doopsel wordt bij voorkeur
gevierd op Pasen. Men koos lang
geleden voor die dag omdat het de
dag is van de verrijzenis van de
Heer. En daar gaat het ook bij het
doopsel om. Het christelijk doopsel is geen herhaling van het
doopsel door Johannes de Doper,
maar brengt ons in contact met
wat het meest karakteristiek is aan
Christus, zijn dood en verrijzenis.
Paulus legt het als volgt uit:
“Weet u niet dat wij door de doop,
die ons één heeft gemaakt met
Christus Jezus, delen in zijn dood?
Door de doop zijn wij met Hem

begraven, opdat ook wij, zoals
Christus door de macht van zijn
Vader uit de doden is opgewekt,
een nieuw leven zouden gaan leiden”(Rom. 6,3-4).
Door het doopsel op Pasen te
situeren, wordt bovendien
vermeden dat het doopsel gereduceerd wordt tot een familiefeest. Pasen is de dag (of
eerder de nacht) waarin alle
doopsels gevierd worden, wat
hun kerkelijke karakter waarborgt. Men is niet alleen gedoopt, maar samen met vele
anderen tot lid gemaakt van
het Volk van God. De Orde
van dienst voor het doopsel
preciseert: “Om het paaskarakter van het doopsel in het
licht te stellen is het aanbevelenswaardig het doopsel te vieren in de paaswake of op zondag, de Dag des Heren, de dag
waarop de Kerk wekelijks de
verrijzenis van de Heer viert.
Op zondag kan het doopsel
ook gevierd worden tijdens de
eucharistieviering, zodat heel
de gemeenschap erbij wordt
betrokken en de band tussen
doopsel en Eucharistie des te
beter tot uiting komt.”
Door het doopsel op Pasen te
plaatsen verkondigt de Kerk
dat het christelijk leven een
voortdurende overgang is in de
dood en de verrijzenis van de
Heer. Door de Eucharistie op
zondag te vieren, maakt ze
duidelijk dat ze een dankzegging is aan God als overwinnaar van de dood.
Diocesane Commissie Liturgie

