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Iedereen
iedereen
Kent u de gebroeders
Bever nog, en juffrouw
Mier en Bor de Wolf?
Inderdaad, ik heb het
over de Fabeltjeskrant.
Ik zat nog op de basisschool toen dat voor het
eerst werd uitgezonden.
Het nieuwsbulletin van Fabeltjesland, met
natuurlijk mijnheer de Uil als de bekende
nieuwslezer voor de kijkbuiskinderen.
In de advent komen we ook zo’n soort
dierenvertelling tegen, waarin een visioen
wordt getekend over een rijk van vrede.
De profeet Jesaja zegt: Dan huist de wolf
bij het lam. Dan vlijt de panter zich naast
het geitje. Tezamen grazen Kalf en Leeuwenjong. Koe en Berin hebben vriendschap gesloten. De zuigeling speelt bij het
hol van de adder en het kleine kind steekt
zijn handje in het nest van de slang. Een
idylle: dan is heel de aarde vervuld met
Gods liefde. Oftewel, mensen die elkaar
doorgaans naar het leven staan, kunnen
het ineens prima met elkaar vinden. Een
mooi idylle: vrede op aarde. Kent u twee
mensen die elkaar niet kunnen luchten of
zien? Stel je voor dat die ineens de beste
vrienden worden. Dan vraagt iedereen
zich plotseling af: ‘Wat is daar gebeurd?’
Als diefstal en geweld ineens voorbij zijn.
Als PSV- en Ajaxsupporters vrolijk samen
het glas heffen na de wedstrijd ongeacht
de uitslag. Als economie, wetenschap en
politiek zich ineens zorgen maken om de
moraal. Als iedereen de ander het beste
gunt. Daarover droomt Jesaja: ‘Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer
kwaad op heel mijn heilige berg, maar zal
de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot
God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water’. Iedereen bemint God en
zijn naaste. Wat moet er gebeuren eer het
zover is? Johannes de Doper geeft in de
advent het antwoord: ‘Bekeert u, want het

rijk der hemelen is nabij!’ Het
Rijk der Hemelen, dat is ook hetgeen Jezus voor ogen heeft en
waarvan Hij zegt dat het voor iedereen bereikbaar is. Hebben we
God daarvoor nodig? Zijn mensen
niet zelf in staat een aards paradijs
te creëren? Het is al vaak geprobeerd. Toen de Russische revolutie uitbrak, zouden zij het paradijs
scheppen. Het werd een catastrofe
met miljoenen doden en vele decennia lang ellende. Toen de
Franse Revolutie uitbrak zou er
vrijheid, gelijkheid en broederschap komen. De vrijheidsstrijders ontaarden evenwel in despoten die iedereen die het niet met
hen eens was naar de guillotine
stuurden. Weer geen paradijs.
Toen in de jaren ’60 de hippies
hun communes oprichtten met
free love, free sex, free drugs als
het paradijs van free life, hadden
ze ook zoiets voor ogen. Maar het
was het niet. Nu IS met harde
hand de Koran als wetboek proclameert, zou het ’t Rijk van Allah dichterbij moeten brengen.
Voor velen is het de hel.
Hoeveel pogingen zijn er geweest
om een hemels paradijs naderbij
te brengen? Is Johannes de Doper
nu ook zo’n naïeveling, zo’n dromer? Maar Johannes heeft het niet
alleen over het Rijk Gods, maar
ook over bekering. O help, denken wij dan, daar is dat woord
weer: ‘bekering’. En toch, ‘Breng
liever vruchten voort die passen
bij bekering’, zegt deze Johannes
tegen ons. Jazeker, hij heeft het
tegen u en mij. Jezus zal hetzelfde
zeggen. Kort samengevat is Jezus’
boodschap een oproep tot bekering gevolgd door aanzegging van
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vergeving. Het Jaar van Barmhartigheid past hier prachtig in.
Barmhartigheid, een prachtig aanbod van God. Het heeft uiteraard
alleen betekenis als er besef is van
de noodzaak tot vergeving, van
zondebesef dus, van bekering. O
ja, wijs hierbij niet met een beschuldigend vingertje naar anderen. Dat bedoelt Johannes niet.
Betrek het op jezelf. Laat het oordeel over anderen maar aan God
over. Het kan anders, het moet anders, doe dat en ervaar Gods rijke
erbarmen, aldus Johannes. Dan
bereid je je echt voor op Kerstmis,
op de Zoon van God die ons zal
wijzen op Gods vergevingsgezindheid voor wie er voor open
staat. Ja, hoe bereiden wij ons
voor op de geboorte van Christus?
Laten we die woorden van Johannes maar eens concreet maken.
Johannes is heel praktisch. Jezus
trouwens ook. Hinderlijk praktisch zelfs. Er is niets onbegrijpelijks aan. Kortom, kom niet met
excuses als zou het onbegrijpelijk
zijn of te hoog gegrepen. Met wie
zou u het goed willen maken, omdat je weet dat dat eigenlijk wel
goed zou zijn? Lukt dat nog vóór
Kerstmis? Wie zit er eigenlijk op
een bezoekje van je te wachten,
maar je bent er nog steeds niet geweest? Kunnen we dat misschien
nog doen vóór Kerstmis? Is dat
gemakkelijk? Nee. Is het te doen?
Ja. Anders zouden Johannes en
Jezus het niet vragen. Maar voordat u de handen uit de mouwen
gaat steken, vouw eerst de handen
tot gebed. Geloof me, anders
wordt het niks.
+Rob Mutsaerts

Agenda
Mgr. Mutsaerts
december
1-5 retraite klooster Clairvaux
6 H. Mis Empel (o.a. overhandiging
schilderij ‘Wonder van Empel’ aan delegatie Spaanse Infanterie)
7 Bisschoppenconferentie
vergadering SKJ
9 ouderavond vormsel
10 10.00 uur stafvergadering;
Priesterraad
11 ontvangst delegatie Sant'Egidio
12 lezing pastorie Aalst
13 H. Mis kathedraal (opening Jaar van
Barmhartigheid)
14 Kerstconcert kathedraal
16 bijwonen verdediging proefschrift Universiteit Tilburg
ouderavond vormsel
17 10.00 uur stafvergadering
Kerstverhaal basisschool Maarheeze
(H.Gertrudiskerk)
20 H. Mis Tilburg (Heuvel) i.v.m. Jaar
van Barmhartigheid
22 Adventsviering bisdommedewerkers
23 10.00 uur stafvergadering
25 Hoogfeest van Kerstmis, kathedraal
30 H. Mis Tienerfestival Hightime Helvoirt (bezinningscentrum Emmaus)
31 Oudejaarsmis Heeze
Jongeren, WJD en barmhartigheid
In juli 2016 vinden in Krakau de Wereldjongerendagen (WJD) plaats. Jongeren
vanuit de hele wereld, ook vanuit ons bisdom, zullen dan naar Polen reizen voor dit
grootste jongerenevenement ter wereld.

Een feest vol van ontmoeting, samen het katholieke geloof vieren,
nieuwe culturen
leren kennen, je grenzen verleggen, verdieping en veel gezelligheid. Paus Franciscus heeft aan
deze Wereldjongerendagen het
thema ‘Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden’(Mt 5,7) meegegeven.
Met dit thema plaatst de WJD in
Krakau zich midden in het Heilige
Jaar van Barmhartigheid. Het jongerenwerk laat zich dit jaar dan
ook heel bewust inspireren door
barmhartigheid.
WJD-thema

Het door Paus Franciscus gekozen
thema is misschien wel extra belangrijk vandaag de dag, waar we
leven in een hectische samenleving waarin ieder op zoek is naar
eigen succes. Tijdens voorbereidingen en reis naar de WJD zullen
jongeren deze dagelijkse sleur
verlaten en stilstaan bij de ander.
Binnen het thema van barmhartigheid worden drie belangrijke pijlers uitgelicht.
De eerste is zien en bewogen worden. Jongeren worden uitgedaagd
om zich open te stellen en te kijken waar een ander of een bepaalde omgeving hen nodig heeft.
Waar kan hij/zij van waarde zijn?
De tweede belangrijke pijler is solidariteit en menswaardigheid.
We staan stil bij de zorg voor de
zwakkeren in de samenleving omdat ieder mens recht heeft op een
menswaardig bestaan. Deze pijler
willen we zo veel mogelijk koppelen aan de praktijk, zodat jongeren mogelijkheden krijgen om zelf
bewust aan de slag te gaan met
barmhartigheid. Voorbeelden
hiervan zijn de hulp aan vluchtelingen die we gegeven hebben en
de actie Nacht Zonder Dak, welke
in april zal plaatsvinden.

Tot slot staan we stil bij de laatste,
maar zeker niet minst belangrijke
pijler: Barmhartigheid ondervinden. In de barmhartigheid naar
een ander toe vinden wij zelf ook
barmhartigheid, namelijk de ontmoeting met Jezus.
Deze drie pijlers staan dit jaar
centraal bij het jongerenwerk op
diocesaan niveau. Maar kunnen
zeker ook een bron ter inspiratie
zijn voor het tiener- en jongerenwerk op parochieel niveau (of
zelfs andere (parochiële) activiteiten in het Heilig Jaar van Barmhartigheid).
Stap naar de a/Ander
Vanuit het thema ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’(Mt 5,7) gaat
Jong Bisdom Den Bosch tijdens
de voorbereidingen en de reis
concreet aan de slag met het
thema ‘Stap naar de a/Ander’,
waarbinnen de bovenstaande drie
pijlers terug komen.
De Wereldjongerendagen nodigen
bijzonder uit tot ontmoetingen:
met een ander land, met andere
jongeren, een andere bevolking en
met dé Ander: God! In de ontmoeting met anderen kunnen jongeren ontdekken wie ze zelf zijn,
wat de ander voor hen kan betekenen én wat zij voor de ander kunnen betekenen! Daarnaast zal een
ontmoeting en verdieping in geloof ook het leven en geloven van
jongeren versterken. God zoeken
en ontmoeten in mensen en in gebed, alleen en met vele anderen,
doet goed en nodigt uit tot samen
delen en samen doen. Jongeren
worden uitgedaagd om dit jaar
een stap (of meerdere stappen)
naar de a/Ander te zetten.
Paus Franciscus inspireert de jongeren hiertoe in zijn boodschap
voor de Wereldjongerendagen:
“Laat jullie raken door zijn oneindige barmhartigheid om op jullie

beurt apostelen van barmhartigheid te
worden, door middel van de werken, de
woorden, het gebed, in onze wereld die
gewond is door egoïsme, door haat en
door veel wanhoop.”

Gideon van Meeteren
(Lelystad); hij loopt stage in
parochie De Goede Herder in
Tilburg en hoopt in 2016 de
priesterwijding te ontvangen;

De eerwaarde heer M.F.H.A.M.
van der Zanden te Schijndel: per
1 december 2015 benoeming tot
diaken van de Parochie Heilige
Franciscus te Veghel.

Meer informatie over de WJD-reis ‘Stap
naar de a/Ander’ en de boodschap van
Paus Franciscus voor de Wereldjongerendagen in Krakau kunt u vinden op

Pieter Zimmermann (Vught); hij
loopt stage in de Christoffelparochie in Dreumel en hoopt
volgend jaar tot priester gewijd te
worden.

De eerwaarde heer J.A.G. Beks te
Veghel: per 1 december 2015
benoeming tot diaken van de
Parochie Zalige Pater Eustachius
van Lieshout te Beek en Donk.

Jubileum

Netwerkbijeenkomst 2016

www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd

Diakenwijding 7 november 2015
Zaterdag 7 november 2015 om 10.30 uur
vond in de Sint-Jans kathedraal te
’s-Hertogenbosch de diakenwijding plaats
van een vijftal mannen. Mgr. Hurkmans
verrichtte de plechtigheid die plaats vond
op het hoogfeest van de H. Willibrord. In
zijn predicatie stond de bisschop stil bij
deze belangrijke geloofsverkondiger en
patroon van de Nederlandse Kerkprovincie. Hij sprak ook elke wijdeling
afzonderlijk toe en haalde hun persoonlijke geloofsgeschiedenis naar voren.
Tenslotte sprak de bisschop over een van
de beloften: die van eerbied en gehoorzaamheid.

60 jaar priester
21 december
Drs. L.J.R. van der Klaauw aa,
rector bezinningscentrum
Emmaus te Helvoirt
(Udenhoutseweg 15, 5268 CG
Helvoirt)
Benoemingen en ontslagen
De zeereerwaarde heer dr.
J.W.M. Peijnenburg te Vught:
per 19 juli 2015 eervol ontslag als
rector van Huize Zuiderschans te
’s-Hertogenbosch.
De hoogeerwaarde heer R.F.G.
Wilmink te Eindhoven: per 11
november 2015 benoeming tot
waarnemend pastoor van de
parochie Christus Koning te
Veldhoven.

De wijdelingen:
Hans Beks (Veghel); hij liep stage in de
H. Odaparochie te Sint-Oedenrode en in
het stadspastoraat in ’s-Hertogenbosch;
Henri Vermeulen (Eindhoven); hij is al
langer als pastoraal werker werkzaam in
Eindhoven (H. Petrus);
Rien van der Zanden (Schijndel); hij liep
stage in de Franciscusparochie te Veghel;

De zeereerwaarde heer J.A.A.
van Eijk te Hedel: per
1 december 2015 benoeming tot
pastoor van de Parochie Heilige
Paus Johannes XXIII te BerkelEnschot.
De eerwaarde heer drs. H.J. Vermeulen te Eindhoven: per 1
december 2015 benoeming tot
diaken van de Parochie Sint
Petrus’ Stoel te Eindhoven.

Na de geslaagde en druk bezochte
bijeenkomsten van de afgelopen
jaren, organiseert het bisdom
komend jaar voor de zesde keer
een netwerkbijeenkomst en wel
op woensdag 15 maart 2016, van
17.45 tot 22.00 uur in
bezinningscentrum Emmaus,
Udenhoutseweg 15, 5268 CG
Helvoirt.
Voor pastoraal werkenden,
bestuurders en vrijwilligers in de
parochies van ons bisdom biedt de
netwerkbijeenkomst een mogelijkheid om ideeën op te doen
over zaken, waarvan zij altijd al
hadden willen weten “hoe anderen
dat nou aanpakken”. Het is een
platform om contacten te leggen
voor onderlinge uitwisseling over
ontwikkelingen in en de
mogelijkheden van de nieuwe
parochies op diverse terreinen,
zowel bestuurlijk als pastoraal.

De netwerkbijeenkomst heeft deze keer
als motto “Over grenzen kijken”, niet
alleen grenzen van oude naar nieuwe
parochie, maar ook over grenzen van tijd,
richting toekomst. Op het programma
staan 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 andere geïnteresseerden te
informeren!
Jaar van de Barmhartigheid
Paus Franciscus heeft zaterdag 11 april
2015 met de bul ‘misericordiae vultus’ het
Buitengewoon Jubileumjaar van de
Barmhartigheid uitgeroepen; beginnend
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Verschijnt elf maal per jaar

op 8 december 2015 (Hoogfeest
van Maria Onbevlekte Ontvangenis,
tevens 50 jaar na het afsluiten van
het Vaticanum II) en eindigend op
20 november 2016 (Hoogfeest van
Christus, Koning van het Heelal).

Het logo
voor dit
jubileumjaar is ontworpen door
de Sloveense
jezuïet en
kunstenaar
Marko Ivan
Rupnik. Het
vermeldt het
motto: ‘Barmhartig zoals de
Vader’, ontleend aan het
Lucasevangelie (Lc. 6, 36 –
“Weest barmhartig, zoals uw
Vader barmhartig is”). Het logo
toont een Christusfiguur met
kruiswonden die een verloren man
op zijn schouders draagt, tegen de
achtergrond van een kruis en drie
blauwe ovalen in diverse tinten.
Opvallend is dat het rechteroog
van de 'Goede Herder' en het
linkeroog van de gedragen
persoon in elkaar overlopen.
Christus ziet met de ogen van
Adam en Adam met de ogen van
Christus. Iedere persoon ontdekt
in Christus, de nieuwe Adam, zijn
of haar eigen menselijkheid en
toekomst.
Paus Franciscus zal dit heilige
jaar inluiden door op 8 december
de heilige deur van de SintPietersbasiliek te Rome te openen.
Een week later op zondag 13 december worden de deuren van de
basilieken Sint-Paulus buiten de
Muren en Sint-Jan van Lateranen
geopend.
In ons bisdom wordt het jubileumjaar geopend op zondag 13
december met het openen van de
heilige deur aan het noorderportaal van de St-Janskathedraal.
Mgr. R. Mutsaerts zal om 10.00
uur tijdens een pontificale eucharistieviering de heilige Deur

openen. Eenieder is hiervoor van
harte uitgenodigd. Voorafgaande
aan de viering verzamelen allen
buiten bij het noorderportaal om
te luisteren naar de woorden uit de
H. Schrift over de goede herder en
het verloren schaap om vervolgens in processie door de Heilige
Deur te trekken naar het altaar
waar de besprenkeling met wijwater zal plaatsvinden als gedachtenis van het doopsel.
Hiermee wordt voor het bisdom
het Jaar van Barmhartigheid
geopend.
Op 19 december van 16.00-18.00
wordt, ter voorbereiding op het
kerstfeest, een diocesane Viering
van Barmhartigheid georganiseerd
in de Sint Janskathedraal. Een viering waarin men door de Heilige
Deur zal trekken, waarin het H.
Sacrament ter aanbidding wordt
uitgesteld, waarin gelegenheid is
tot het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening.
De kerststal zal ook een symbolische deur hebben die na het afbreken van de kerststal een plaats
krijgt in de kathedraal. De Heilige
Deur moet duidelijk maken dat
we een stap kunnen zetten naar
een nieuwe werkelijkheid, een
stap naar de barmhartigheid door
ons zelf ontvangen of gegeven.
Barmhartig zijn of vergeving
vragen en ontvangen vraagt van
ons een stap. Ook het betonen van
naastenliefde vraagt om inzicht en
moed, om zien en handelen. Een
heilige deur maakt ons daarvan
bewust.
Gedurende het jubileumjaar
worden verschillende activiteiten
georganiseerd op o.a. het gebied
van vorming, liturgie, diaconie en
voor jongeren. Een aantal van
deze activiteiten is nog in voorbereiding. De activiteiten zijn te
vinden op de website van het
bisdom. Ook in de parochies
zullen verschillende activiteiten in
het Jaar van Barmhartigheid
worden georganiseerd.

