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Bloemen en vijftig
keer opdrukken
Hij is helemaal niet
verkeerd, heus, maar
wel dom geweest.
Tamelijk handig met
computers heeft hij
een fake twitteraccount aangemaakt op naam van zijn favoriete leraar. Een strenge, maar liefdevolle man. Medeleerlingen werden in staat
gesteld ook tweets te posten op zijn telefoon. Want stoer, of zoiets is.... Dat lieten
zijn ‘vrienden’ zich geen tweede keer
zeggen. Ze buitelden in grofheden over
elkaar heen, hiermee het leven van de leraar er bepaald niet gemakkelijker op makend. Niet in de laatste plaats omdat deze
activiteiten werden gadegeslagen door
bijna honderd volgers.
Dom? Ja, oliedom! Is hij verantwoordelijk
voor de grofheden? Dat is moeilijk te zeggen, of eigenlijk wel. In ieder geval medeverantwoordelijk. Niet te achterhalen is
wie wat getweet heeft. Hij werd geschorst.
‘Wie waren er nog meer bij betrokken?’,
zo wilde zijn vader weten. ‘Maakt niet uit,
pap, ik ga ze niet verlinken’, zei hij. Dat
lijkt me heel nobel. Dat doen vrienden
niet. Maar ondertussen zwegen de vrienden in alle talen en kon hij in zijn eentje al
het leed dragen. De politie werd er zelfs
bijgehaald. Het moest maar eens afgelopen zijn met de twitterterreur. Inmiddels is
hij weer in genade aangenomen, zij het
met een kruisje achter zijn naam.
Digitale terreur, wat moeten we ermee?
Iedereen doet er tegenwoordig toe. Dus
iedereen zegt wat, al is het kletspraat en
ben je pas vijftien, en het staat er. Digitaal! Dus het verdwijnt nooit meer. Ik begreep van hem (hij heeft er heel veel puberspijt van) dat zijn actie eigenlijk nog
niks voorstelde. Anderen hadden leraren

zelfs dood gewenst. Waarmee hij
maar wilde zeggen dat hij er nog
redelijk braaf in stond. En ja, wat
bedenk je als straf? Excuusbrieven, bloemen, een openbaar mea
culpa, een aangeharkte tuin, onbeperkt auto wassen en vijftig
keer opdrukken. Uit onmacht natuurlijk, zo wist zijn vader ook
wel.
Tja, waarom doen pubers, of beter
gezegd, waarom doen mensen
(volwassenen zijn natuurlijk geen
haar beter) dingen waarvan ze weten dat ze het eigenlijk beter niet
moeten doen. Ik merk het bij de
voetbalclub van mijn dorp. Pupillen doen in hun onbevangenheid
soms onhandige dingen, maar zijn
in ieder geval open. Junioren zijn
onberekenbaar en ondoordacht
(een puberend brein zit nu eenmaal zo in elkaar). Moeten we de
zaak maar op zijn beloop laten
omdat de mens nu eenmaal zo in
elkaar zit?
Ik denk dat het goed is dat mijn
voetbalvereniging een normen- en
waardenplan heeft. Normen en
waarden zijn overigens twee verschillende dingen. Om maar een
voorbeeld te noemen: in het verkeer staat de veiligheid voorop.
Veiligheid is de waarde. De normen zijn dan dat we ons aan de
maximumsnelheid moeten houden, dat rechts voorrang heeft en
dat soort regels. Bij de meeste
normen- en waardenplannen zie je
geen beschrijving van de waarden
die beoogd worden en de normen
die gericht zijn op het realiseren
van die waarde. Als het om voetbal gaat zou ik simpelweg als
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waarde stellen: zorg dat het voor
de anderen ook leuk is. De normen kun je daar vervolgens op afstemmen. En straffen. En consequent zijn.
Helpt dat? Ik ben van mening dat
je normen en waarden niet kunt
aanleren uit een boekje of een beleidsplan. Je hebt goede voorbeelden nodig. Die laten zien dat het
kan, en dat het de moeite waard
is. Kortom, de volwassenen zouden het goede voorbeeld moeten
geven aan de jeugd. Ik vrees dat
daar zo’n beetje het probleem zit.
(vrij naar ND).
+Rob Mutsaerts
Agenda augustus/september
Mgr. Mutsaerts
augustus
2 H. Mis strandkerk Zoutelande
6 10.00 uur Stafvergadering
13 10.00 uur Stafvergadering
15 openluchtmis Katwijk (Maria
Tenhemelopneming)
16 installatie pastoor L. Buijens
nieuwe parochie H. Lambertus, Bergeijk
20 10.00 uur Stafvergadering
23 jubileummis RKC Waalwijk,
Antoniuskerk
23 – 29 akolietenzeilkamp (Loosdrechtse Plassen)
30 Brabantse Dag, Heeze
september
2 bezoek parochie Wijchen
3 10.00 uur stafvergadering
6 H. Mis Uden
10 10.00 uur stafvergadering
dekensvergadering
13 priesterwijding Groningen

15 Officium Iuventutis, Utrecht
17 10.00 uur stafvergadering
Raad voor Economische Aangelegenheden
20 H. Mis Haaren (inzegening parochiecentrum)
21 H. Mis verzorgingshuis Vught (t.g.v.
50 jaar zorg voor zieken en ouderen
door rector dr. J.Peijneneburg)
29 Officium Catecheticum, Utrecht
30 bezoek Damiaanparochie Helmond
Jubilea
60 jaar priester
7 augustus
J.M. de Wolf o.praem, pastor huize Cunera te Heeswijk-Dinther (Abdijstraat 49,
5473 AD Heeswijk-Dinther)
50 jaar priester
12 september
H.A.E. Zandbelt cssp, pastor-assistent H.
Johannes de Doper te Schaijk (Loonsestraat 2, 5371 PJ Ravenstein)
In memoriam
Op 1 juli 2015 is in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch overleden de
eerwaarde heer Gedeon Gerardus Versantvoort. Diaken Versantvoort is geboren op 5 april 1945 in St. Oedenrode en tot
diaken gewijd op 25 september 1999. Hij
was werkzaam in de palliatieve terminale
zorg in de regio Oss-Uden-Veghel.
Moge hij rusten in vrede!
Benoemingen en ontslagen
De eerwaarde heer drs. J.J.G.N. Kocken
te Sint-Oedenrode per 1 maart 2015 de
zending en opdracht als diaken voor de
R.K. geestelijke verzorging binnen de Penitentiaire Inrichting Vught.
De weleerwaarde heer ing. W.A.A.J.
Renders te Oss per 1 juli 2015 benoeming
tot pastor-kapelaan van de parochie Heilige Willibrordus te Oss.
De weleerwaarde heer dr. P.A.M. de Jong
te Vlijmen per 1 juli 2015 benoeming tot

pastor-assistent van de parochies
Heilige Maria en Sint Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch.
De weleerwaarde heer H.J.A.M.
Schaepman te Uden per 1 augustus 2015 benoeming tot pastorkapelaan van de parochie Sint Petrus te Uden.
Mevrouw drs. A.M.A. Lambert
te Mierlo per 1 augustus 2015 de
pastorale zending en opdracht als
pastoraal werkster ten behoeve
van Kempenhaeghe te Heeze.
De heer A.Th.M. van der Horst
te Eindhoven per 1 augustus 2015
eervol ontslag van de pastorale
opdracht en zending als pastoraal
werker van de parochie Heilige
Franciscus te Veghel.
De heer drs. J.F. Vriesema te
Vlijmen in verband met emeritaat
per 5 augustus 2015 eervol ontslag van de pastorale opdracht en
zending als pastoraal werker van
de parochie Heilige Franciscus te
Kerkdriel
De eerwaarde heer F.J.W.M.
Vervoort te Oss in verband met
emeritaat per 3 september 2015
eervol ontslag als diaken van de
parochie H. Hart van Jezus te Oss.
De heer drs. R.H. Veerman te
Dordrecht per 1 oktober 2015 de
zending en opdracht als pastoraal
werker voor de R.K. geestelijke
verzorging binnen de Penitentiaire
Inrichting Vught
De hoogeerwaarde heer
Th.H.M.C.M. van Osch te Uden
per 1 oktober 2015 benoeming tot
waarnemend pastoor van de parochie H. Hart van Jezus te Oss.
De zeereerwaarde heer F.L.A. De
Rycke, rector van het seminarie
Sint-Janscentrum, per 1 september
2015 eveneens benoemd tot eindverantwoordelijke voor de permanente diakenopleiding.

Wereldjongerendagen 2016
Krakau
Over één jaar is het zover: de Wereldjongerendagen (WJD) 2016,
het grootse jongerenevenement ter
wereld, vinden dan plaats in Krakau! Een unieke kans voor jongeren om op een bijzondere manier
het katholieke geloof te verdiepen
en te vieren in ontmoeting met
honderdduizenden andere jongeren, afkomstig uit de hele wereld!

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch
nodigt jongeren uit om van 18 juli
t/m 2 augustus 2016 mee te gaan
naar deze Wereldjongerendagen!
De 16-daagse busreis ‘Stap naar
de a/Ander’ bevat een bijzonder
voorprogramma in het Poolse bisdom Bielsko-Zywiec en natuurlijk
de WJD zelf. Door middel van het
thema ‘Stap naar de a/Ander’, wat
zowel tijdens de reis als tijdens de
voorbereidingen centraal staat,
maken jongeren op verschillende
manieren kennis met barmhartigheid. Hiermee sluiten we aan bij
het thema ‘Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid
ondervinden’ dat Paus Franciscus
aan deze Wereldjongerendagen
heeft meegegeven. Ook in het
jaarprogramma van Jong Bisdom
Den Bosch, te vinden op
www.jongbisdomdenbosch.nl,
staat het kennismaken en ontdekken van barmhartigheid centraal. Om de
Wereldjongerendagen en de reis van
het bisdom bekendheid te geven bij
jongeren zullen er van oktober tot
en met februari presentaties gehouden worden in parochies.

Het WJD-promotieteam, voornamelijk bestaande uit jongeren, komt graag naar uw
parochie om vol enthousiasme te vertellen over de
Wereldjongerendagen.
Jongeren, met hun ouders,
kunnen op deze manier een
goed beeld krijgen van de
WJD en al hun vragen stellen. Wilt u ook
een presentatie over de WJD2016 ‘Stap
naar de a/Ander’ in uw parochie? Neem
dan contact op met Astrid Bakker via
jongeren@bisdomdenbosch.nl of telefonisch via 073 523 20 69.
De flyer van de reis en meer informatie
vindt u op www.jongbisdomdenbosch.nl
Ook op de Facebookpagina van het jongerenwerk van het bisdom
www.facebook.com/jongbisdomdenbosch
kunt u op de hoogte blijven van de reis
naar de WJD. Voor vragen kunt u terecht
op jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Geboren worden als christen of geboren worden in Christus
Christenen en de christelijke gemeenschap
maken grote veranderingen mee. Die veranderingen hebben te maken met de zich
wijzigende cultuur die hoe langer hoe
meer los komt te staan van het christelijk
geloof. Om dan vandaag en morgen christen en Kerk te zijn, dienen zich uitdagingen en beslissingen aan die niemand in de
Kerk onberoerd laten. Een eerste, fundamentele, uitdaging is om het geloof tot een
persoonlijke keuze te maken. Deze uitdaging lijkt evident maar is dat in werkelijkheid niet. De voorbije geschiedenis van de
geloofsgemeenschappen heeft immers de
indruk gegeven dat christenen als christen
geboren worden. Zij werden als vanzelf
christen via enerzijds goed georganiseerde
catechese en godsdienstlessen voor vooral
kinderen en jongeren en anderzijds via de
christelijke cultuur die hen omgaf en bijna
altijd en overal ingeademd werd. Vandaag
werkt dit niet meer. De context is immers
multicultureel geworden (er kunnen vele
keuzes gemaakt worden) en de catechese
en de godsdienstlessen veronderstellen al

een keuze, die in werkelijkheid
nog niet (altijd) gemaakt is. Bovendien constateert men een armer wordende gelovige gemeenschap waarin vele christenen afhaken (soms nogal vlug) en waarin weinig nieuwe christenen intreden. Vanzelfsprekendheid is er
helemaal niet meer. Wie vandaag
wil geloven is iemand die op een
of andere manier een ontmoeting
heeft meegemaakt met de levende
Heer en op basis daarvan zegt: ‘Ik
geloof’. Dit is de kern: een ontmoeting, een relatie, een verbondenheid. Men voelt zich aangesproken, uitgenodigd, geroepen.
Er is een appèl gehoord, een roepstem. Dit is zeer persoonlijk: men
voelt zich individueel en in zijn
hele persoon aangesproken. Terwijl men erop ingaat en ‘ja’ zegt,
heeft men de indruk Iemand ontvangen te hebben: Jezus Christus,
God. Men zegt ‘ja’ en dan ontvangt men alles: Jezus, het evangelie, een stuk nieuw leven enz.
Het zijn als het ware twee polen
die bij elkaar gehouden moeten
worden. Dat is de persoonlijke
keuze. Bovendien is dit ‘ja’ een
eerste ja-woord: het moet nog
ontvouwd en verdiept worden. Er
zit groei in dit ja-woord. Die groei
kan worden omschreven met enkele woorden die haar kleuren.
Allereerst is er het woord ‘bekering’. Het wijst op een draai die
een persoon maakt. Hij richt zich
tot Iemand die er voor hem tot
dan toe niet was. Hij keert zich
naar Jezus, naar God. Dit is een
wonder. Men doet immers de ervaring op zich te moeten keren
naar Iemand die niet aan te wijzen
is en toch een beroep doet op de
hele persoon. Het is de ervaring
van vele bekeerlingen. Terwijl ze
naar Jezus zoeken, worden ze zelf
door Hem gezocht en gevonden
(vgl. Zacheüs, Lc.19). Vandaag

beseft men, meer dan vroeger, dat
de bekering niet louter het eerste
moment is, toen men Jezus ontdekte, maar dat ze een continu
gebeuren is. Een christen wordt
voortdurend tot bekering opgeroepen. Vervolgens is er het
woord ‘nieuw(heid)’. Wie zich tot
Jezus keert maakt een nieuw begin. Ook dit nieuwe zet zich het
hele leven door. Het evangelie en
het geloof richten christenen naar
een levensstijl die het leven
voortdurend vernieuwt. Wat dit
nieuwe is, verschilt van christen
tot christen. Het evangelie heeft
hier een speciaal woord voor:
vreugde. De Wijzen, op weg naar
Bethlehem, worden vervuld van
overgrote vreugde (Mt.2,10) en
Zacheüs komt op Jezus’ uitnodiging en aanbod snel naar beneden
en ontvangt Hem vol blijdschap
(Lc.19,6). Daarmee verbonden is
er nog
een
woord dat
de groei
in het jawoord
kleurt: ‘breuk’. Wie de Heer ontmoet, gaat anders leven. Hij
breekt met het verleden. Ook al
blijft hij dezelfde persoon, toch
verandert zijn leven. Gods wegen
zijn immers anders. Dat breken
zal het hele leven gebeuren. Het is
immers het ontwikkelen van een
nieuwe gelovige (persoonlijke of
gemeenschappelijke) cultuur.
Christen-zijn en christelijke gemeenschap zijn, geven een nieuwe identiteit, die zich uit in eigen
manieren van leven. Dezelfde
Wijzen uit het Oosten keren langs
‘een andere weg’ terug naar hun
land. Zacheüs gaat vanuit zijn
ontmoeting met Jezus in een
nieuwe relatie staan, zowel met
Jezus (“Heer”), de armen (“de
helft van zijn bezit”), degenen die

hij bedrogen heeft (“vierdubbel”) als met
zijn persoonlijke bezit. Wie hier verder
over nadenkt, beseft dat de breuk eigenlijk
een herontdekking is van de drempel tussen wereld en geloofsgemeenschap in
Christus. Er is nog een woord dat de persoonlijke keuze beschrijft: ‘het geven’.
Wie christen wordt, komt in de dynamiek
van de gave te staan. De overgave aan Jezus drukt zich uit in het ‘zich geven’ aan
de Heer en de medemensen. Opvallend is
dat de evangelische levenssleutel onmiddellijk begint te werken: “Wie zijn leven
geeft, zal het vinden”. Deze cultuur van
het geven typeert het christen-zijn.
Het geloof tot een persoonlijke keuze maken is een eerste fundamentele keuze voor
christenen van vandaag, is essentieel voor
de groei van onze geloofsgemeenschappen. Zeggen we met vreugde en zelfs met
fierheid: ‘Ik geloof’? Zijn we bereid om
ons voortdurend door de Heer te laten
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veranderen? Mag het Woord van
God een mens veranderen? Mag
het gebed de mens en zijn gedrag
transformeren? Mag de dienstbaarheid een mens nieuw maken?
Dit is de wezenlijke vraag, voor
christenen en voor de Kerk van
vandaag.
Het diocesaan vormingscentrum
wil u met de tweejarige cursus
‘Groeien in geloof’ ondersteunen
bij de uitdaging om het geloof tot
een persoonlijke keuze te maken.
Het lijkt evident maar is dat in
werkelijkheid niet. Mensen ontmoeten die dezelfde uitdaging
willen aangaan, zal verrijkend en
weldadig zijn.
Cursus ‘Groeien in geloof‘(twintig bijeenkomsten per
jaar), telkens op maandagavond
van 19.30 tot 21.30 uur in ’sHertogenbosch. Aanmelden: vormingscen
trum@bisdomdenbosch.nl. Meer
informatie:
www.bisdomdenbosch.nl onder
vorming. Financiële bijdrage (per
jaar): € 105,- p.p.
Ellen Kleinpenning
Diocesane zending
pastoraal assistenten
De heer A. Hendrickx, zending in parochie De Goede
Herder, Tilburg met als zendingsveld: geloofsoverdracht
Mevrouw A. Maenhout in de
parochie Emmaus, Tilburg met
als zendingsveld: Diaconie
De heer M. Jongen, zending
in de parochie H. Nicasius,
Geldrop met als zendingsveld:
geloofsoverdracht
Mevrouw D. RijnenSchoenmakers in de op te
richten parochie Sint Jozef
Moergestel-Haaren-Oisterwijk
met als zendingsveld: geloofsoverdracht

Mevrouw G. WillemsJanssen in de parochie Maria
Moeder van de Kerk, Sint Anthonis met als zendingsveld:
geloofsoverdracht
Nieuwe kosters van harte
welkom!
“Al doende leert men”, zo
luidt het gezegde. Ook het
omgekeerde is echter waar:
door meer te leren, ga je dingen beter doen en als je meer
ervan af weet, heb je er ook
meer plezier in. Dat geldt ook
voor de kosters in de parochie.
Ze hebben een verantwoordelijke taak, waarbij heel wat
komt kijken. Veel gelovigen,
ook pastores, zijn afhankelijk
van hun werkzaamheden bij de
voorbereiding van vieringen
en ondersteuning tijdens vieringen. Dan geeft het voldoening als je dat alles zodanig
verricht, dat het bijdraagt aan
een goede en waardige liturgie, waardoor gelovigen zich
aangesproken en geraakt voelen.
Er zijn kosters die bij het diocesaan vormingscentrum hebben aangeklopt met de vraag
opnieuw de cursus voor kosters aan te bieden. We willen
daar graag gehoor aan geven.
De ‘cursus’ bestaat uit 4 taakmodules die onderdeel zijn
van de diocesane pastorale
cursus ‘Geloven in groei’.
Komende september zullen we
de eerste module opnieuw
aanbieden. Vrijwilligers die
met het kosterswerk zijn begonnen en ook kosters die al
jarenlang als zodanig werkzaam zijn en behoefte hebben
aan wat meer kennis van het
kostersvak of inspiratie, zijn
van harte welkom.
Aanmelden: vormingscen
trum@bisdomdenbosch.nl

