BISDOMNIEUWSBRIEF
Een laatste
bijdrage
Dit jaar heb
ik op een
bijzonder
intense manier Pasen
mogen vieren. Drie gegevenheden versterkten elkaar. Als eerste
het feit dat ik de hele Goede Week in de
kathedrale basiliek van Sint Jan mocht
vieren. Deze kerk is altijd mooi, in de
avond, in de nacht en in de morgen. Het
tweede dat de Goede Week in de Sint-Jan
bijzonder maakt is de Schola Cantorum.
Zij doen de gelovigen in de traditie staan.
Het koor trekt je binnen in het geheim, de
kleur en de zin van iedere dag. Die werkelijkheid is door de eeuwen heen opgebouwd.
Nu ik deze Goede Week voor het laatst
vierde als bisschop van ’s-Hertogenbosch
was de onderlinge verbondenheid groot.
Deze omstandigheden deden me intens
staan in het paasmysterie. Het lijden, de
dood – realiteiten in ieders leven – maar
vooral het nieuwe leven dat Christus ons
bracht, gaf me een intense vreugde. Dat
nieuwe leven is gebaseerd op de verrijzenis. “Hij is niet hier, Hij is verrezen.” De
verrijzenis van Jezus is niet te verstaan als
een mirakel van een lijk dat tot leven
komt. Jezus is opgestaan uit de dood met
een verheerlijkt lichaam. Hij is dezelfde
en tegelijk totaal anders. Hij verschijnt.
Men herkent Hem niet direct. Door de
liefde is Hij te herkennen. Heel geleidelijk
begrijpen de apostelen dat dit nieuwe leven van Jezus ook voor hen en voor alle
mensen open ligt. Het vraagt om geloof en
om de doop. Daarin keren we ons af van
het oude leven, en in de kracht van de
Heilige Geest mogen we nieuw gaan leven. Wat in de doop gevierd wordt, kost

vaak een leven om het werkelijk
te kunnen bevatten.
In deze tijd omgeeft mij de rijkdom van de paasgenade. Ik ben er
dankbaar voor dat ik het geloof
heb mogen bewaren en de hoop
levend heb kunnen houden. Dit
kan een mens niet alleen. Dit heb
ik te danken aan u die met mij, in
welke kring of in welke omstandigheden ook, de weg van leven
gaat. Bijzonder is dat de liefde
ons ten deel valt. Met velen uit het
verleden durf ik te zeggen: God
heeft ons het eerst liefgehad vanuit zijn barmhartigheid. Hij trekt u
en mij binnen in de liefde die er is
tussen de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Aan het einde van
de paasviering heb ik gezegd:
“Misschien is het wel de laatste
keer in mijn leven dat ik zo mooi
Pasen heb kunnen vieren. De kathedraal en de Schola zijn uniek.”
Wat ik zei, heb ik gemeend. Nu
zeg ik: “Het is goed geweest.”
Vele jaren mocht ik in de dienst
van de leiding staan. Het is nu
goed dat een ander het overneemt.
Op een bescheiden wijze hoop ik
de Kerk te blijven dienen, waar
dan ook. De Kerk van het bisdom
van ’s-Hertogenbosch vertrouw ik
toe aan Maria, die wij in de meimaand bijzonder vieren, dat zij
ook in mijn leven de leiding mag
hebben.
Als bisschop emeritus blijf ik innig met u verbonden en met u stel
ik mij onder de nieuwe bisschop.
Dank aan allen, Gods zegen.
drs. A.L.M. Hurkmans,
bisschop van ’s-Hertogenbosch
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Agenda
Mgr. Mutsaerts
Mei
1 H. Mis St. Jozefkerk Helmond t.g.v. Wereldkerkdag
2 vergadering Katholieke Bijbel Stichting
7 vormselmissen Luijksgestel
en Bergeijk
9 Vormselvoorbereiding
10 Bisschoppenconferentie;
Afscheid Mgr. Hurkmans
van bisdommedewerkers
11 Jaarlijkse ontmoetingsdag
Nederlandse en Vlaamse bisschoppen (Roermond);
Bijeenkomst emeriti
(Nuland)
12 10.00 uur Stafvergadering;
Dekensvergadering;
Bezoek parochie De Goede
Herder, Tilburg
13 Vormselmis Leende
14 Installatie Mgr. G. de Korte,
kathedraal;
Vormselmis Deurne
15 Vormselmis Deurne (Willibrorduskerk)
16 Vormselmis Budel
19 10.00 uur Stafvergadering;
vergadering DPO
20 Vormselmis Lambertuskerk
Someren
21 Priesterwijding Kathedraal;
Vormselmis Valkenswaard
22 Vormselmis Aalst
25 Lezing Hasselt (België)
26 10.00 uur Stafvergadering
28 Vormselmis Soerendonk
29 Vormselmis Druten;
Afsluiting vormsel Soerendonk
30 Vergadering SKJ

In memoriam
Op 3 april 2016 is te Zeeland overleden de
eerwaarde heer Petrus Hendrikus Wilhelmus (Henk) Hoogenboom, emeritusdiaken van de parochie H. Jacobus de
Meerdere te Zeeland.
Diaken Hoogenboom is geboren te Nijmegen op 5 november 1934 en tot permanent
diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 28 september 1991,
waarna hij werd benoemd tot diaken van
de parochies H. Antonius Abt te Horssen
en H. Victor en Gezellen te Afferden. Per
1 januari 1993 is hij benoemd tot diaken
van de parochie H. Jacobus de Meerdere
te Zeeland uit welke functie hem per 1 januari 2003 eervol ontslag is verleend wegens emeritaat.
Moge hij rusten in vrede!
Maria Bidtocht in
’s-Hertogenbosch
Op zondagavond 1 mei 2016 om 19.00
uur vindt, door de binnenstad van ’s-Hertogenbosch, de jaarlijkse bidtocht plaats

met het beeld van de Zoete Moeder. De
eenvoudige tocht begint in de kathedraal
en daar komt de stoet na afloop ook weer
terug. Leden van de Schola Cantorum van
de Sint Jan zullen hun muzikale bijdrage
leveren evenals de Oude Schuts. Iedereen
is van harte welkom om de bidtocht mee
te lopen. Ook de geestelijken kunnen
(eventueel in koorkleding of albe/witte
stola) deelnemen.
Maria is een levensgezellin voor ieder die
haar vereert. Zij trekt mee in ons dagelijks
leven. Dat maken we zichtbaar als we haar
eeuwenoude beeltenis meedragen in een
processie door de stad die bruist van activiteiten en leven. We passeren ook het uitgaansleven en maken, hopelijk voor veel

mensen, zichtbaar dat ze nog
steeds meedoet.
God, Gij hebt de Zoete Moeder
van uw beminde Zoon ook ons tot
moeder gegeven en Gij laat ons
haar beeld met eerbied vereren.
Wij bidden U: help allen, die haar
moederliefde vieren, naar uw hart
te leven en het eeuwig geluk bij U
te bereiken.
Door Christus onze Heer.
Benoemingen/ontslagen
De weleerwaarde heer B. Theunissen te Tilburg per 1 april 2016
benoeming tot pastor van de parochie Heilige Bernardus van Clairvaux te Bergeijk onder gelijktijdig
eervol ontslag als pastor van de
parochie De Goede Herder te Tilburg.
De weleerwaarde heer P.H.C.
Raaphorst te Overloon per 15
april 2016 benoeming tot pastorassistent van de parochie Heilige
Johannes de Doper te Schaijk.
De weleerwaarde heer P.A.M.
Koen te Geldrop per 1 mei 2016
benoeming tot pastor van de parochie De Goede Herder te Tilburg
onder gelijktijdig eervol ontslag
als pastor van de parochie Heilige
Nicasius te Geldrop.
De zeereerwaarde pater J.M. van
Luijk mhm te Oosterbeek per 1
mei 2016 eervol ontslag als pastoor van de parochie H. Servatius
te Oijen en als waarnemend pastoor van de parochies H. Benedictus te Teeffelen en H. Remigius te
Lithoijen.
Priesterwijding
Een week na zijn komst, op 14
mei 2016, zullen op zaterdag 21
mei om 10.30 uur in de kathedraal
door Mgr. de Korte de eerste
priesterwijdingen worden verricht. De wijdelingen zijn Pieter

Zimmerman en Gideon van Meeteren.
Pieter Zimmerman heeft gestudeerd aan het Sint-Janscentrum en
heeft in de tussentijd in een universiteitsparochie in Spanje (Sevilla) een jaar stage gelopen. Dat
heeft hem gesterkt in zijn keuze
voor het priesterschap. Pieter had
Spaanse taal- en letterkunde gestudeerd voordat hij naar het seminarie kwam. Hij heeft zijn diakenstage volbracht in de parochie
H. Christoffel in West Maas en
Waal bij pastoor Marc Massaer.
Van zichzelf getuigt hij: “Tijdens
mijn studie Spaans in Utrecht was
ik er jarenlang vrij zeker van dat
ik leraar wilde worden, maar naarmate het einde van mijn studie naderde, begon ik te beseffen dat ik
al die tijd mijn ware roeping niet
onder ogen had willen zien. Toen
ik echt mijn hart liet spreken, ontdekte ik dat ik eigenlijk priester
wilde worden. Priester worden in
deze tijd? Ja, juist in deze tijd. De
roep om naastenliefde en de drang
om God te leren kennen, zijn voor
veel mensen vandaag de dag
groot, veel groter dan de meesten
zelf beseffen. Daarom lijkt het me
prachtig om in deze dagen, waarin
veel mensen zijn als ‘schapen
zonder herder’, samen met de éne
herder Jezus Christus het volk van
God uit de duisternis naar het licht
te leiden. Daarom wil ik priester
worden.”
Gideon van Meeteren loopt stage
in de parochie De Goede Herder
in Tilburg bij deken Jeroen
Miltenburg. In de voorbereiding
op de belangrijke keuze, heeft hij
een pelgrimstocht naar Santiago
de Compostella gemaakt. Op zondag 16 augustus 2015 bereikte hij
het doel van de tocht die hij beschreef als ‘een heel indrukwekkende pelgrimsreis’. Gideon vertelt over zijn hobby: “Fotograferen is een grote passie van mij.
Niet alleen het maken van de

foto’s, maar ook het zich verdiepen in de
fotografie en het bewerken van foto’s
geeft mij veel voldoening. Dit is echter
niet alleen de reden dat fotograferen een
grote passie van mij is. Elke fotoshoot is
een uitdaging. Ik wil de foto’s laten spreken, zodat u kan genieten of herinneringen
levend kan houden.”

de Veuster te Helmond
(Hoofdstraat 157, 5706 AL
Helmond)
Nieuwe CD
Schola Cantorum

Jubilea
65 jaar priester
19 mei
J. Sanders em. pastoor H. Jozef te Geldrop (Huize Glorieux, Geldropseweg 170,
5613 LN Eindhoven),
60 jaar priester
26 mei
P.J.J. van Heeswijk em. pastoor te
Zuid-Afrika (Nazareth House, P.O.
Box 30145 ZA-KZN 4058 Mayville
Zuid-Afrika)
P.F.W.M. Rooijmans em. pastoor
O.L. Vrouw van de Rozenkrans te Tilburg (Henriette Ronnerstraat 126,
5038 KK Tilburg)
Drs. J.Ch.A.M. v. Vroonhoven em.
pastoor H. Severinus te Hapert (Oude
Provincialeweg 21, 5527 BM Hapert)
25 jaar priester
11 mei
J.W.H.M. de Waal pastor H. Johannes XXIII te Beuningen, locatie H.
Andreas te Weurt en pastor Zorggroep
Maas en Waal (Schoolpad 1, 6644 CP
Ewijk)
25 mei
Drs. F.M. As pastoor H. Michaël te
Schijndel (Nieuwstraat 36, 5271 AD
St. Michielsgestel)
E.H.A. Haver aalmoezenier Ordinariaat Nederlandse Strijdkrachten
J.M.M. van de Laar deken dekenaat
Asten-Helmond/pastoor H. Damiaan

Het repertoire van de Schola
Cantorum is een bijzonder rijk
en gevarieerd spectrum van
koormuziek en heeft muziek
uit de renaissance en hedendaagse kerkmuziek als twee
belangrijke pijlers. In de afgelopen twintig jaar werden aan
dit repertoire Engelse koormuziek uit de 16e en 17e eeuw en
dubbelkorige composities toegevoegd. Enkele composities
zijn speciaal voor het koor van
de Sint Jan geschreven. Zo
ontstond in de ruim 80 jaar
van haar bestaan een rijk scala
van koorwerken die wekelijks
in de kathedraal klinken. De
traditie is nog steeds springlevend.
Een selectie uit dit repertoire
vormt weer een spectrum dat
op een nieuwe CD terug te
vinden is. Dit spectrum is gebaseerd op vijf pijlers te weten: Engelstalig, oude polyfonie, psalmen, modern en franstalig. De uitvoerenden zijn de
Schola Cantorum "Die Sangeren Onser Liever Vrouwen"
o.l.v. Jeroen Felix en als organist Véronique van den Engh.
Deze CD werd mede mogelijk
gemaakt door de Stichting
Maurice Pirenne.
De nieuwe CD die de naam
‘Spectrum’ heeft gekregen bevat werken als Beati quorum
via van Charles Villiers Stanford; Jubilate Deo van Benjamin Britten; Wie woont onder
de hoede van Maurice Pirenne;

Locus Iste van Anton Bruckner.
De CD is te verkrijgen bij de
infobalie van de kathedraal
maar is ook te bestellen via
penningmeester@schola.nl
voor €15,- + verzendkosten.
Tijdens de presentatie van de
CD op zondag 17 april in de
Sint Jan werd Mgr. Hurkmans
tot erelid van de Schola benoemd, hetgeen hem zichtbaar
ontroerde. Hij kreeg daarvoor
een oorkonde uitgereikt door
Rick Schuurmans. Hij is daarmee de eerste bisschop van
’s-Hertogenbosch die deze eer
te beurt valt. Voor hem waren
oud-plebaans of oud-dirigenten ook erelid, zoals Floris van
der Putt en plebaan Van Susante.
Het koor is nog op zoek naar
enthousiaste dames sopranen
en heren tenoren.
Bedevaart naar Rome
In het kader van het Heilig
Jaar van de Barmhartigheid
dat paus Franciscus heeft uitgeroepen, organiseert het bisdom ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met de VNB, een
bedevaart naar Rome van
maandag 14 november tot zaterdag 19 november. Het belooft een mooie en spirituele
reis te worden. Op 15 november is er in Rome een Nederlandse Dag met een gezamenlijke eucharistieviering in de
Sint Pietersbasiliek, waarin de
Nederlandse bisschoppen zullen celebreren. Heel bijzonder
is het dat Paus Franciscus aan
het einde van de viering de
Nederlandse pelgrims zal toespreken met een eigen toespraak.
Op woensdag 25 mei wordt er
een informatieavond georganiseerd om 19.30 uur in het Sint

Janscentrum (Papenhulst 4) om iedereen de kans te geven kennis te nemen
van belangrijke informatie over deze
bijzondere bedevaart en de Nederlandse dag in Rome op dinsdag 15 november. Mgr. De Korte heeft aangegeven graag aanwezig te zijn bij deze informatieavond en ook dat hij zal deelnemen aan de bedevaart. Mogelijk
worden parochianen hierdoor extra gestimuleerd om met het bisdom en de
nieuwe bisschop op bedevaart te gaan
naar Rome. Mgr. Hurkmans zal ons in
Rome, als de nieuwe rector van de
Friezenkerk, welkom heten. Iedereen
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is van harte uitgenodigd om
mee op bedevaart te gaan naar
Rome in het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid. U bent van
harte uitgenodigd aanwezig te
zijn bij deze bijeenkomst op
woensdag 25 mei. U wordt gevraagd u aan te melden bij het
bisdom ’s-Hertogenbosch via
mevr. A. van der Els
(avdels@bisdomdenbosch.nl).
Freek van Genugten
Coördinator bedevaarten
Regiodag Mothers Prayers
Voor kennismaking met Mothers Prayers en voor ontmoeting en inspiratie van biddende
moeders in de regio is in Sint
Oedenrode een regiodag gepland.
Het thema van die dag is:
Vraag om bescherming
Programma:
10.00 uur - Zaal open, ontvangst met koffie en thee
10.30 uur - Aanvang programma
12.00 uur - Lunch met soep
13.00 uur - Programma
15.00 uur - Afsluiting
15.15 uur - kunt u deelnemen
aan H. Mis in de kerk
De regiodag zal zijn in de kerk
en zaal van de H.Antonius van
Padua, Lieshoutseweg 9 A,
Sint Oedenrode, Nijnsel
Meer informatie kunt u krijgen
bij:
Tutty Petersdorff Reynhart
e-mail: retno@planet.nl
tel.nr.: 040 242 57 38
www.mothersprayers.org
Nieuw bisschopswapen
Met de benoeming tot de zeventiende bisschop van
’s-Hertogenbosch is voor Mgr.
dr. G.J.N. de Korte een nieuw
bisschopswapen ontworpen.

Het bisschopswapen toont een
gouden schild met daarop een
arend of adelaar met geopende, naar boven gerichte
vlucht, met een inktkoker in de
snavel en om de kop een gouden aureool. De adelaar is het
symbool van de H. Johannes
Evangelist, patroon van het
bisdom en de kathedraal. Dit
gouden schild is gebaseerd op
het wapen van het bisdom.
Daarvoor een zilveren hartschild, beladen met een gegolfde balk van azuur en vergezeld van drie zuilen van sabel. Dit is het wapen van Vianen, de geboorteplaats van bisschop De Korte, met daarin
een verwijzing naar Christus
als bron van levend water (Johannes 4). Dit zilveren hartschild is de helft van het bisschopswapen van bisschop De
Korte als bisschop van Groningen-Leeuwarden.
Achter het schild een voordraagkruis en overtopt met een
priesterhoed met ter weerszijden van het schild zes kwasten, alles van sinopel.
Mgr. De Korte heeft gekozen
voor een nieuw wapen om aan
te geven dat voor hem een
nieuwe fase in zijn leven als
bisschop aanbreekt. Hij wil de
komende tijd zijn beste krachten voor het bisdom ’s-Hertogenbosch te geven. Mgr. De
Korte zal dat doen vanuit het
motto dat hij in 2001 bij zijn
bisschopswijding in Utrecht
koos: Confidens in Christo / In
vertrouwen op Christus.

