BISDOMNIEUWSBRIEF
De Kerk
viert door
het jaar
heen het
leven
Het is goed
met haar
mee te vieren. De feesten breken de tijd telkens opnieuw weer open. Nu de natuur ons aanzet
om ons op te sluiten in onze huizen, nu
oorlogen, vluchtelingen en epidemieën
ons de neiging geven ons hart te verkleinen, juist nu zijn feesten belangrijk voor
ons. We mogen het hoogfeest van Allerheiligen vieren. Ieder van ons heeft wel
een favoriete heilige, maar daar gaat het
bij dit feest nu juist niet om. Wij vieren op
deze feestdag de ontelbare menigte van
mensen die tijdens hun leven, in het verborgene, hun hart helemaal gericht hadden
op God en hun naasten. De gewone heiligen uit onze parochies, families, de gewone heiligen van dichtbij en van ver weg.
De dag daarop vieren we Allerzielen. Een
feest dat diep gegrift zit in het hart van de
gelovigen. We gaan naar de kerkhoven. In
bloemen drukken wij uit dat wij onze geliefde niet vergeten zijn. Met diezelfde
bloemen bidden wij voor hen en drukken
wij onze hoop uit op het leven met Christus. Wij vieren het leven. Een week na Allerheiligen mogen wij in Nederland de patroon vieren van onze Kerkprovincie: de
heilige Willibrord. Een monnik uit Ierland, die, naast de eerste bisschoppen van
Maastricht, in ons land het geloof verkondigd heeft. Zij brachten, toen onze voorvaderen nog in het duister leefden van het
ongeloof, het licht van het geloof. Willibrord was de eerste bisschop van Utrecht.
Ook in ons bisdom heeft hij zijn sporen
nagelaten. Op zijn feestdag nemen wij de

woorden van Paulus ter harte:
“gedenk hen die u het geloof hebben gebracht.” We denken in ons
bisdom rond zijn feestdag ook aan
de toekomst van de Kerk. Op 8
november zullen 3 mannen tot diaken gewijd worden. Zij geven
hun leven om de geheimen van
het geloof te bewaren. November
heeft zijn mooie heiligen, onder
anderen ook de heilige Martinus,
een bisschop die pal stond voor
het geloof in de mens Jezus als de
Zoon van God. Niet alleen met
woorden. Hij bracht Jezus eer
door Hem te dienen in de armen
om hem heen. Al vierend gaan wij
deze maand naar het einde van het
kerkelijk jaar. Dat vieren wij met
het hoogfeest van Christus Koning. In Hem zal eens alles zijn
voltooiing bereiken.
De herfst, de tijd waarin wij leven, met zoveel geweld om ons
heen, kan ons hart klein maken.
We kunnen ons gaan opsluiten en
delen in de eenzaamheid die zo
alom aanwezig is om ons heen.
We kunnen ook een andere weg
gaan. Optrekken met de Kerk.
Met haar het leven vieren. Dit
maakt dat we er ook deel aan
hebben. Door te vieren zijn wij
verbonden met elkaar en met God
en laten wij minder ruimte aan het
donker van de natuur, aan het geweld van oorlogen, aan het lijden
door epidemieën en aan de eenzaamheid. Gods leven is groter en
door dit te vieren met de Kerk delen wij in dit leven dat sterker is
dan de dood.
Drs. A.L.M. Hurkmans
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Agenda november

bisschop van ’s-Hertogenbosch
Mgr. Mutsaerts
2 9.30 uur H. Mis Someren
(Pauluskerk)
2 YouCat-bijeenkomst Jongeren
Cuijk
3 Vergadering Commissie van
Beheer
6 10.00 uur Stafvergadering
6 Bezoek aan dekens
8 Diakenwijding Kathedraal
9 Vesperviering Straatpastoraat
’s-Hertogenbosch
11 Bisschoppenconferentie
13 10.00 uur Stafvergadering;
DPO;
Vergadering REA
14 Vormselmis Oss (Titus
Brandsma)
16 Vormselmis Oisterwijk
(Petrus)
17 Vormselmis Eerde
20 Stafvergadering;
dekensbezoek
21 Vormselmis Schijndel
22 Vormselmis Heeze
23 Internationale H.Mis Tilburg
(Maranatha)
24 Commissie van Beheer
27 Stafvergadering; Dekensver
gadering; Vergadering Kapit
tel; Kerkbestuursvergadering
28 Vergadering Officium Iuventu
tis (Utrecht)

BISDOMNIEUWSBRIEF
Oprichting parochie
Per 1 oktober 2014 heeft Mgr. A.
Hurkmans opgericht de R.K. Parochie
Heilige Bernardus van Clairvaux,
gevestigd te Bergeijk, welke tot stand is
gekomen middels samenvoeging (fusie)
van de parochies
H. Petrus ’t Hof te Bergeijk,
H. Petrus ’t Loo te Bergeijk,
H. Gerardus Majella te BergeijkWeebosch,
H. Martinus te Luyksgestel,
H. Willibrordus te Riethoven en
H. Servatius te Westerhoven.
De parochie zal worden bediend door een
pastoraal team bestaande uit de
zeereerwaarde heer L.J.G. Buyens,
pastoor, de zeereerwaarde heer P.J.
Rijkers, mede-pastor (in solidum) en de
weleerwaarde heer P.H.T.P. Lê, kapelaan.
Benoemingen en ontslagen
De zeereerwaarde heer X.M.M. van der
Spank o.praem te Bokhoven:
per 1 oktober 2014 eervol ontslag als
waarnemend pastoor van de parochie H.
Antonius Abt te Bokhoven.
De zeereerwaarde heer A. Boom o.praem
te Heeswijk:
per 1 oktober 2014 benoeming tot pastoor
van de parochies H. Antonius Abt te Bokhoven en H. Lambertus te Engelen.
De zeereerwaarde heer drs. T.H.M. Sip te
Malden:
per 1 oktober 2014 benoeming tot waarnemend pastoor van de parochie H. Anto-

Vooraankondiging
Netwerkbijeenkomst 2015
nius Abt te Malden onder gelijktijdig eervol ontslag als pastoor
van deze parochie.
De eerwaarde heer mr. J.P.
Huijgens te Cuijk: per 15 oktober
2014 benoeming tot diaken van de
parochie Heilige Martinus te Cuijk.
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29 Vormselmissen Langenboom
en Boxmeer
Na de geslaagde en druk bezochte
netwerkbijeenkomsten van de afgelopen jaren, organiseren we
komend jaar opnieuw een dergelijke bijeenkomst en wel op
woensdag 11 maart 2015, van
17.45 tot 22.00 uur in bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt.
Het doel van deze bijeenkomst is
wederom om pastoraal werkenden, bestuurders en vrijwilligers
in de parochies van ons bisdom
nader te informeren en ook een
platform te bieden voor onderlinge uitwisseling over ontwikkelingen in en de mogelijkheden van
de nieuwe parochies op diverse
terreinen, zowel bestuurlijk als
pastoraal.
Op het programma staat onder
meer een inleiding en twee rondes
van een tiental workshops.
De uitnodiging met het uitgebreide programma en informatie over
de workshops volgt aan het begin
van het nieuwe jaar, maar nu al
bent u van harte uitgenodigd om
de datum in uw agenda te noteren
en ook anderen geïnteresseerden
te informeren!

12 ½ jaar priester
25 november

Zeereerwaarde heer A.Th.H. van
Overbeek, pastor Angelusparochie te Asten-Ommel (Marialaan 20, 5724 AB Ommel)
Zeereerwaarde heer K.W.M. van
Roosmalen pastoor Sint Clemens te Reusel ( Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel)
Vanaf het prille begin zijn christenen op
de eerste dag van de week samengekomen
om de verrijzenis van Jezus te vieren. Ze
moesten daar wel moeite voor doen. Zondag was een gewone werkdag. Voor dag
en dauw of
’s avonds na het werk kwamen ze bij elkaar om bij iemand thuis Eucharistie te
vieren. In tijden van vervolgingen moest
dat bovendien in het verborgene. Deze
ontmoeting met de levende Heer en met
elkaar was voor hen van levensbelang. Als
broeders en zusters samen zijn rond de
verrezen Christus bouwde hen op tot een
echte gemeenschap en sterkte hen in alle
wederwaardigheden van het leven. Ook
toen het katholieke geloof vrij beleden
kon worden en steeds meer doordrong in
het maatschappelijk leven, bleef de zondagse samenkomst iets heel wezenlijks.
Uiteindelijk is daarom de zondag een wekelijkse vrije dag geworden. De dag van
de Heer, die voor de Joden de sabbat was,
verschoof naar de dag van Jezus’ verrijzenis. Het is goed om op die dag in de Eucharistie te vieren dat God de wereld verlost heeft. Natuurlijk weet de Kerk ook dat
Bijeenkomst bestuurders
18 november 2014
niet iedereen automatisch dat doet wat belangrijk en goed is. Als steun in de rug
heeft zij daarom de zondagsplicht ingesteld. Die ligt vervat in het eerste van de
vijf geboden van de Kerk (wie ze niet
kent, kan ze nalezen in de Catechismus
van de Katholieke Kerk nr. 2041-2043):
‘Op zondagen en verplichte feestdagen
deelnemen aan de Eucharistie en zich van
slaafse arbeid onthouden.’

Nu zijn wij tegenwoordig een
beetje allergisch voor alles wat
met plicht of gebod te maken
heeft. Maar hoe reëel is dat? De
leerplicht is er immers om de vrijheid van kinderen te waarborgen:
dat zij niet op jonge leeftijd in fabrieken of op het land hoeven
werken, maar door een goede opleiding kunnen bouwen aan hun
toekomst. Zo is de zondagsplicht
ook bedoeld om ons vrij te maken
van de sleur van het dagelijks leven. Zij zet ons aan om prioriteit
te geven aan Degene die ons echte
vitaliteit geeft. Zij helpt ons om
de bron van leven te vinden. Eucharistie vieren op zondag is meer
dan de moeite waard. Dat stelt
ons, als pastores en kerkgangers,
overigens wel een gewetensvraag:
weten wij wel genoeg de zin en de
aantrekkelijkheid van de zondagse
Eucharistie te laten zien?
Diocesane Commissie Liturgie
Na de bijeenkomst in september

Jubilea
actualiteiten die voor u als parochie van belang zijn. Hierbij zal
met name de jaarrekening en de
begroting van de parochie centraal
staan. Met welke ogen kijkt het
bisdom naar een begroting en een
jaarrekening? Welke conclusies
worden door het bisdom getrokken op basis van de door haar
ontvangen jaarrekeningen over
2013? Wat zijn gevolgen van fusies en eventueel kerksluitingen
voor de financiële situatie van parochies?
Zondag? Naar de kerk natuurlijk!
Ook al doet het onderwerp wellicht anders vermoeden, is deze
avond zeker niet enkel bedoeld
voor de penningmeester binnen
het bestuur. Ook de andere bestuursleden zijn van harte voor
deze avond uitgenodigd.

Diakenwijding

U kunt zich alvast opgeven voor
deze avond via een e-mail naar:
avdels@bisdomdenbosch.nl.

jongstleden over onder andere de
ANBI regeling en de verplichte
invoering per 1 januari 2015 van
de zogenaamde werkkostenregeling, staat er op dinsdag 18 november een nieuwe bijeenkomst
voor bestuurders van parochies
gepland op het bisdomkantoor.

Op zaterdag 8 november a.s. worden in de Sint-Janskathedraal te
’s-Hertogenbosch de heren
P.A.M. de Jong, W.A.A. Renders
en A.J. Szejnoga tot diaken gewijd.
De Eucharistieviering begint om

10.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst zal
worden ingegaan op een aantal

Ouderen en hun missie in Kerk en
wereld
De heer A.J. Szejnoga wordt permanent
diaken; de heer P.A.M. de Jong en de heer
W.A.A. Renders hopen in mei 2015, tezamen met de eerwaarde heer H.J.A.M.
Schaepman, die reeds in Rome de diakenwijding ontvangen heeft, de priesterwijding te ontvangen.
Aansluitend aan de plechtigheid is er gelegenheid de wijdelingen te feliciteren in
het bisdomkantoor en in de bouwloods.
In de kersttijd denken mensen eens te
meer na over leven en dood, vriendschap
en geborgenheid, vrede en tevredenheid,
onschuld en zuiverheid. "Zij worden even
(bijna) als kinderen die elkaar gunnen
kunnen."
Goede kerstverhalen zijn Antoine Bodar
dierbaar. Hij ontdekte kerstverhalen die
ertoe doen en stelde zijn eigen bundel samen.
Opgenomen zijn, naast het kerstevangelie
zoals Lucas dat heeft beschreven, verhalen
van onder anderen Anton Tsjechov, Gerard Walschap, Godfied Bomans en Vonne van der Meer. De bundel bevat ook een
persoonlijke inleiding van Antoine Bodar
over het kerstgevoel en het gemeenschappelijke van kerstverhalen.
Deze paperback van 168 pagina's kost €
15,90 en wordt uitgegeven door uitgeverij
Meinema.
E-mail: info@boekencentrum.nl
Website: www.uitgeverijmeinema.nl
Het diocesaan vormingscentrum biedt in
de maanden november en december een
korte cursus ‘ouderenpastoraat’ aan als
onderdeel van de pastorale cursus ‘Geloven in groei’ (start donderdag 6 november).
De Pauselijke Raad voor de Leken schreef
een document waarin ze oproept tot bijzondere aandacht voor de ‘young old’ (65-

E:

info@bisdomdenbosch.nl
W:
www.bisdomdenbosch.nl
Verschijnt elf maal per jaar

75 jr) en de ‘oldest old’ (75 jr en
ouder) omdat deze generaties
waardevolle dragers van de gemeenschap zijn.
“De huidige situatie vraagt dat de
Kerk zich opnieuw bezint op het
pastoraat van de derde en vierde
levensfase.
Het zoeken naar nieuwe vormen
en methodes die meer beantwoorden aan de

Colofon
De nieuwsbrief is een
uitgave van
het bisdom van ’sHertogenbosch
De BisdomNieuwsbrief wordt
gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.
Een bijdrage ter dekking van
de kosten wordt op prijs gesteld (publiciteitsfonds NL63
INGB 0001 3284.65)
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

geestelijke behoeften en verwachtingen van de ouderen, het opzetten van vormen van pastoraat dat
sterk opkomt voor het leven, de
betekenis en het einde daarvan:
dat alles schijnt een absolute
voorwaarde te zijn om ouderen erKerstverhalen gekozen
door Antoine Bodar
toe te brengen hun bijdrage te leveren aan de
zending van
de Kerk, en
om hen te
helpen bijzonder geestelijk profijt
te trekken uit
hun actieve
deelname aan
het
leven van de kerkgemeenschap .”
Om te kijken hoe hier invulling aan wordt gegeven en hoe
ouderenpastoraat, evenzeer als
jongerenpastoraat, tot speerpunt van parochieel beleid
gemaakt kan worden, komt
drs. J.G. Beckers (aalmoezenier Sociale Werken, Dienst
Kerk en Samenleving bisdom
Roermond) vijf donderdagavonden naar ’s-Hertogenbosch.
Naast inleidingen en gezamenlijke analyse van de situatie en
eigen beleving en affiniteit
met ouderenpastoraat, zal hij
praktische suggesties geven
voor de parochie.

Voor deze cursus kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar:
vormingscentrum@
bisdomdenbosch.nl

De jaarlijkse Ariënsgedachtenisviering zal ook dit jaar weer
plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten
16 november a.s.
Zoals gebruikelijk wordt deze
eucharistieviering gehouden in
de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 10.30 uur.
Celebranten zullen zijn:
Mgr. Th.C.M. Hoogenboom,
hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en pastoor
A.G.M. Monninkhof, pastoor
van de Jacobus de Meerdereparochie te Enschede.
Voorts assisteert diaken L.H.
Huitink, die als permanent diaken verbonden is aan de samenwerkende parochies St.
Franciscus van Assisië, St. Jacobus de Meerdere en Maria
Vlucht
Het thema van de viering is dit
jaar Missionaire vreugde
(n.a.v. de evangelische exhortatio Evangelium Gaudii van
paus Franciscus).
Medewerking verlenen het
Gemengd Koor van de H.
Geest/Maria te Enschede, en
de Kon. Leo Harmonie, in
1893 door Ariëns zelf opgericht.
Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum
achter de kerk voor een informeel samenzijn.
Er zullen ook weer boeken en
kaarsen te koop zijn.
Voor verdere inlichtingen kunt
u terecht bij de heer J.N. Hinke, secretaris van het Ariënscomité
Het Ariëns-comité

Landelijke
Ariënsherdenking 2014

