BISDOMNIEUWSBRIEF

Hoofdliedendag
Zaterdag 8 oktober was een frisse maar
stralend zonnige dag. Ik vierde die dag in
de Sint Jan een gildemis in het kader van
de jaarlijkse hoofdliedendag. Het was een
feestelijke viering met vertegenwoordigers van de vele gilden uit ons bisdom. Bij
de collecte kwamen de kerkgangers een
voor een naar voren om hun gift op trommen te leggen. De leden van de verschillende gilden hebben hun eigen uitdossing,
de een nog uitbundiger dan de ander. Onder de aanwezigen was ook prof. Wim van
den Donk, de commissaris van de koning.
Na afloop van de plechtigheid in de kathedraal was de commissaris onze gastheer in
het Provinciehuis.
In verschillende toespraken kwam de actuele betekenis van de gilden goed uit de
verf.
Al bij verschillende eucharistievieringen
die ik in parochies van het bisdom heb gevierd, heeft het plaatselijke gilde acte de
présence gegeven. De aanwezigheid van
het gilde geeft aan de viering een extra
feestelijk tintje. Hoewel de kleding traditioneel is, zijn de doelstellingen van de gilden nog uitermate actueel. Het gaat om
broeder- en zusterschap, om trouw en soli-

dariteit. Onze samenleving individualiseert en dreigt steeds meer
cement te verliezen. Tegen die
achtergrond dragen de gilden in
ons bisdom bij aan de onderlinge
sociale cohesie. Mensen horen
principieel bij elkaar, ook al hebben zij verschillende opvattingen.
Tijdens de Eucharistie in de kathedraal lazen wij verzen uit de
eerste brief van de apostel Paulus
aan de christenen van Korinthe.
Paulus spreekt daar over de Kerk
als een lichaam waarvan Christus
het hoofd vormt. De Kerk als lichaam vormt een krachtig beeld.
De verschillende ledematen hebben elkaar nodig en kunnen elkaar
versterken. Laten wij blij zijn met
de talenten die ieder van ons heeft
en inbrengt om de gemeenschap
op te bouwen.
Samen bouwen in vertrouwen
Diezelfde zaterdag 8 oktober publiceerde ik ook het nieuwe beleidsplan van ons bisdom Samen
bouwen in vertrouwen. Het beleidsplan is geschreven na een intensieve kennismaking met de dekenaten en een aantal parochies.
Tevens liggen vele gesprekken in
het bisschopshuis ten grondslag
aan de beleidsnota. Het concept
van de tekst heb ik voorgelegd
aan zes gremia binnen ons bisdom. Zo heb ik gestreefd naar een
breed draagvlak. Ik heb de indruk
dat de meeste priesters, diakens,
pastoraal werkers en andere gelovigen in ons bisdom van harte
kunnen instemmen met de nieuwe
beleidsvoornemens. Belangrijk is
dat wij in ons bisdom gemoedelijk
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met elkaar omgaan. Een hartelijke, informele omgang is immers
vanouds een waardevol aspect van
de Bossche cultuur. In mijn plan
spreek ik over een cultuur van
vertrouwen die ons samenwerken
moet bestempelen. Als bisschop
wil ik beginnen met vertrouwen.
Als dat vertrouwen wordt beschaamd kan ik als bisschop altijd
nog ingrijpen en corrigeren.
Het Brabants Dagblad publiceerde
in het kader van de nieuwe beleidsnotitie een uitgebreid interview met mij. Ik roep alle katholieken op in de spiegel te kijken
en zich af te vragen wat de kerk
hen waard is. Uiteindelijk vormt
dat een oproep om verantwoordelijkheid te nemen voor de voortgang van onze geloofsgemeenschappen. Al tijdens mijn installatie op zaterdag 14 mei heb ik gezegd dat een bisschop alleen niets
kan bereiken. Ik doe dan ook een
beroep op alle katholieken om het
geloof van hun doopsel serieus te
nemen. Alleen met voldoende
mensen en middelen kunnen onze
parochies immers vol vertrouwen
de weg naar de toekomst inslaan.
Als bisschop loop ik niet met mijn
hoofd in de wolken. Ik weet van
de kwetsbaarheid van de huidige
Kerk in Nederland. Er is sprake
van krimp. Maar het is een teken
van ongeloof als wij ons hoofd in
de schoot leggen en apathisch
worden. Juist nu komt het aan op
trouw en gelovige vrijmoedigheid.

Agenda november
Mgr. G. de Korte
Op alle doordeweekse dagen om 8.30 uur
Eucharistieviering in de kathedraal
1 10.00 uur viering 180-jarig bestaan
Zusters van Schijndel
14.30 uur ontmoeting met emeriti,
’s-Hertogenbosch
19.00 uur H. Eucharistie kathedraal
b.g.v. Allerheiligen
2 10.00 uur H. Eucharistie kapel Orthen
b.g.v. Allerzielen
14.00 uur bijeenkomst Refo 500,
Utrecht
3 10.00 uur stafvergadering
15.00 uur presentatie in abdij Koningshoeven Berkel-Enschot
4 14.00 uur lezing oecumene, Nieuwkuijk
19.00 uur Bosch requiem, ’s-Hertogenbosch
5 10.30 uur diakenwijding Sint Janskathedraal
7 10.00 uur interview NRC
16.00 uur jaarvergadering Stichting
Nationaal Monument St. Jan
17.00 uur vergadering Adrianusstichting
8 Bisschoppenvergadering Utrecht
9 9.30 uur vergadering LIAN (Kerk en
Samenleving), Utrecht
13.00 uur identiteitsdag katholiek
onderwijs, Driebergen
10 10.00 uur stafvergadering
20.00 uur lezing christelijke studentenverenigingen, Nijmegen
11 19.00 uur H. Vormsel, Berkel-Enschot
12 9.00 uur tienerdag, abdij Nieuwkuijk
13 10.00 uur sluiting van de Heilige Deur
van de St. Janskathedraal
14-19 Diocesane bedevaart Rome
20 10.00 uur H. Eucharistie St. Janskathedraal b.g.v. Christus Koning
15.30 uur boekpresentatie Orgel.
Sint Janskathedraal
22 13.00 uur lezing over Laudato Si,
KBO Goirle
19.30 uur evaluatie parochie Kaatsheuvel
23 14.30 uur presentatie Groene Bijbel,
metaalkathedraal Utrecht
19.30 uur lezing H. Hartpar. Boxtel
24 10.00 uur stafvergadering

25

26
27
28
29
30

14.00 uur dekensvergadering
16.30 uur vergadering
Kathedraal Kapittel
11.00 uur Eucharistie en
maaltijd Berchmanianum
Nijmegen
17.30 uur bijeenkomst Indiase
priesters Oerle
19.00 uur H. Vormsel
Langenboom
11.00 uur H. Vormsel, lunch
en lezing Peerke Dondersparochie Tilburg
10.00 uur priesterkring Zwolle
19.45 uur lezing Karmelkring
Boxmeer
15.00 uur overleg diakenberaad

Mgr. R. Mutsaerts
3 10.00 uur stafvergadering
vergadering Raad voor Economische Aangelegenheden
4 doopviering Annakerk ’s-Hertogenbosch (straatpastoraat)
5 10.30 uur diakenwijding
kathedraal
6 H. Mis Tilburg (Heuvel)
6-11 Bijeenkomst Kerk In Nood
(Rome)
13 H. Vormsel Eerde
14-18 Diocesane bedevaart Rome
19 H. Vormsel Heeze
20 H. Vormsel Hilvarenbeek
22 Visitatie parochie H. Willibrord Kaatsheuvel
23 bijeenkomst vormelingen
24 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur dekensvergadering
16.30 uur vergadering
Kathedraal Kapittel
25 H. Vormsel Oirschot
26 Ontmoet de Wereldkerk,
dag georganiseerd door Kerk
in Nood Hilversum
Vormselmis Breugel
27 H. Vormsel St. Oedenrode
30 10.00 uur Stafvergadering.

Barmhartigheid in het
spoor van heiligen
Op 11 april 2015 kondigde paus
Franciscus het Jaar van de Barmhartigheid af. Het begon op 8 december 2015 en zal eindigen op
20 november 2016. De paus
vraagt de christenen de zeven
werken van barmhartigheid concreet te beleven: de hongerigen
spijzen, de dorstigen laven, de
naakten kleden, de vreemdelingen
herbergen, de zieken verzorgen,
de gevangenen bezoeken en de
doden begraven. Zij verwijzen
naar de bekende toespraak van Jezus over het laatste oordeel in Mt.
25, 35-36. De doden begraven,
verwijzend naar het boek Tobit
1,17, werd door paus Innocentius
in 1207 als het zevende werk toegevoegd.

Het leven van veel heiligen kunnen we op deze evangelieteksten
leggen. Als wij dat doen met het
leven van pater Damiaan en van
Vincentius Depaul, dan blijken ze
grote voorbeelden te zijn die ons
kunnen inspireren om die evangelische boodschap daadwerkelijk te
beleven. Pater Damiaan en Vincentius Depaul zijn ‘zomaar’ twee
voorbeelden. Ze tonen op heldere
wijze wat van iedere christen
wordt gevraagd en waartoe we, zo
onderlijnt de heilige pater PierreJulien Eymard, in de Eucharistie
telkens weer worden gevoed.

Rond deze drie heiligen -in wiens leven en
spiritualiteit barmhartigheid een bijzondere plaats kreeg- komen we samen op zaterdag 12 november 2016.
U bent van harte welkom op deze bezinningsdag die plaatsvindt op het Sint Janscentrum in ’s-Hertogenbosch. Het programma ziet er (in het kort) als volgt uit:
09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Welkom en gebed
10.10 uur Inleiding ‘Barmhartigheid in de
spiritualiteit van de heilige Pierre-Julien
Eymard sss’ (verzorgd door Ellen Kleinpenning)
10.30 uur Lezing ‘Met Damiaan de weg
van Barmhartigheid gaan’ (verzorgd door
Ruben Boon, projectleider Project Damiaan Vandaag, Leuven)
12.00 uur Middaggebed in de kapel
12.30 uur Lunch (wordt u aangeboden)
13.15 uur Lezing ‘Barmhartigheid in het
spoor van Vincent Depaul’ (verzorgd door
frater Jan Koppens cmm)
14.45 uur Terugblik op de dag en afsluiting
15.00 uur Ontmoeting onder het genot van
een drankje dat u wordt aangeboden
U kunt zich voor deze dag aanmelden,
vóór 5 november 2016, bij mevrouw Anja
van der Els,
E: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl,
T: 073 523 20 45
Diakenwijding
Sacha Steijaert
In de kathedrale basiliek van Sint-Jan
vindt op 5 november tijdens een eucharistieviering de diakenwijding plaats van Sacha Steijaert (42).
De plechtigheid begint om 10.30 uur.
Sacha loop op dit
moment stage in de
parochie H. Franciscus (Bommelerwaard). Hij is opgeleid op het Sint-Janscentrum. Hij is geboren en getogen in Hoofdplaat, een
dorpje van 800 inwoners aan de ZeeuwsVlaamse kust. Hij heeft eerder gestudeerd
aan de MTS en HTS en werd opgeleid als
technisch milieukundige. Op een gegeven
moment ontdekte hij weer de plaats van

het geloof in zijn leven en vond
zijn weg naar de kerk.
Op 10 juni 2017 hoopt Sacha de
priesterwijding te ontvangen.
Caritas & Diaconie
Niet op de eerste plaats een
kwestie van geld, maar van
menselijke nabijheid en steun.

De Bijbel lezen met de heilige Geest
Op zaterdag 19 november 2016
wordt er een bezinningsdag gehouden in Klooster Brakkenstein,
Nijmegen
De Bijbel is een boek dat veel katholieken -buiten de vieringen
om- vaak zelf niet lezen. Men is
dit niet gewend of vindt de Bijbel
een te ingewikkeld boek. Dat is
jammer, omdat de Bijbel geestelijk voedsel is voor onze ziel en
ons helpt om meer mens te worden. Deze dag is dan ook bedoeld
om het lezen van de Bijbel persoonlijk en in/met een groep meer
toegankelijk te maken.
De dag opent met een inleiding
van dr. Eric Luijten, theoloog en
adjunct-directeur van Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. Zijn lezing over De
heilige Geest, de Bijbel en de
Heilsgeschiedenis plaatst de Bijbel in haar context en laat zien
hoe de heilige Geest spreekt zowel door de Bijbel als in ons eigen hart. Door open te staan voor
deze werking van de Geest, maken we ruimte voor Jezus in ons
leven.

De dag duurt van 9.30 tot 13.30
uur (vanaf 9 uur inloop met koffie
en thee).
Na de inleiding van dr. Eric Luijten volgen er twee workshops
waaruit een keuze gemaakt kan
worden: Lectio divina in een
groep: door pater Eugène van
Heijst s.s.s. en Carla Windau, pastoraal assistente en De Bijbel lezen met kinderen: door dr. Tim
Schilling, stafmedewerker van het
Centrum voor Parochiespiritualiteit. De dag wordt afgesloten met
een lunch.
Locatie van de dag is de tuinzaal
van Klooster Brakkenstein, Heijendaalseweg 300, Nijmegen.
Organisatie: Centrum voor Parochiespiritualiteit te Nijmegen,
www.parochiespiritualiteit.org
Hier vindt u ook het volledige
programma van de dag.
Aanmelding graag vóór 5 november 2016 via: cps.nijmegen@
kloosterbrakkenstein.nl
of tel. (024) 355 80 29.
Gevraagde bijdrage: € 20 inclusief
koffie/thee en lunch (s.v.p. het bedrag vooraf overmaken op NL 30
INGB 0000 118 111 o.v.v. Bezinningsdag 2016 en uw naam).
Aanbidding in de Sint-Jan
Paus Franciscus moedigt alle gelovigen aan om “waar mogelijk
elke dag het Heilig Sacrament te
bezoeken dat bewaard wordt in
onze kerken, en vaak vergeten.”
Ga naar het Allerheiligste “om als
een kind met Hem te spreken, in
stilte naar Hem te luisteren, en jezelf in vrede aan Hem toe te vertrouwen.” Dat schrijft Franciscus
in een boodschap voor het Eucharistisch Congres dat van 15-18
september heeft plaatsgevonden
in de Italiaanse stad Genua.
Sinds half mei vindt de Aanbidding in de Sint-Jan van maandag
tot en met zaterdag tussen 9.00 en
12.30 uur in de Sacramentskapel
plaats.

De Sacramentskapel is voor dat doel opgeknapt, afgeschermd (met gordijnen) en
verwarmd. De meeste ochtenden stelt de
bisschop, mgr. De Korte, na de H. Mis het
Allerheiligste uit. U bent altijd welkom. U
kunt zich ook inschrijven op de nieuwe
website: www.aanbiddendenbosch.nl
Op deze website vindt u alle informatie
over de aanbidding in de Sint-Jan te ’sHertogenbosch.

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van het
bisdom van ’s-Hertogenbosch
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
E: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl
W: www.bisdomdenbosch.nl
Verschijnt elf maal per jaar

Wat is aanbidding?
Op het altaar in de kapel staat de
monstrans met daarin een grote H.
Hostie, het ‘Allerheiligste’ genoemd, omdat Jezus op bijzondere wijze in de Hostie aanwezig
is.
Gedurende de tijd van de stille
aanbidding is er nooit zoiets
als ‘verloren’ tijd. Het gaat er
niet om een programma af te
werken, bepaalde gebeden af
te werken, bijzondere gedachten te hebben, maar het gaat
erom dat we bij Hém zijn, dat
we ons koesteren in Zijn
liefde. We mogen eenvoudig
bij Hem zijn zoals we zijn, ongedwongen in overgave. Dat
geeft innerlijke rust.
Kan ik ook naar de aanbidding
komen?
Wanneer het Allerheiligste staat
uitgesteld bent u van harte welkom om te komen bidden. In het
rooster op de nieuwe website
www.aanbiddendenbosch.nl ziet u
op welke tijden de kapel open is.
Wilt u meer doen en met ons er
voor zorgen dat de kapel op vaste
tijden open kan blijven?
Schrijft u zich dan op de
nieuwe website in via het tabblad Inschrijven. U vult uw
gegevens in en verzendt het
formulier. U ontvangt een emailbevestiging waarna er een
account voor u wordt geactiveerd. U kunt dan inloggen.
Eenmaal ingelogd wordt zichtbaar wie zich voor welke tijden op het rooster hebben opgegeven. Wij nemen contact
op om te overleggen of, en op
welke tijd u zou kunnen aansluiten bij het rooster. Onder
‘Help’ op de site vindt u een
uitgebreidere uitleg.
Waarom inschrijven?
Je kunt het Allerheiligste niet
uitstellen zonder dat er iemand
bij is die waakt en/of bidt.
Daarom is het nodig dat we,
met behulp van een rooster, er

voor zorgen dat er voortdurend
iemand aanwezig is. Degenen
die meewerken aan het rooster
doen dat voor een uur per
week of per twee weken of per
maand of met nog langere tussenpozen. Er is veel mogelijk.
Zo geven zij ook aan anderen
de gelegenheid zomaar even
binnen te lopen voor korte of
langere tijd. Over een half jaar
zal de werkwijze worden geevalueerd. Tussentijdse suggesties voor de website zijn
van harte welkom op:
info@aanbiddendenbosch.nl.
Medio mei is de eucharistische
aanbidding in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch verplaatst van de beslotenheid van de
Goede Herderkapel naar de voor
iedereen toegankelijke Sacramentskapel aan de noordkant van
de kooromgang. De organisatie
van de aanbidding is in handen
van een groep parochianen van de
pastorale eenheid H. Maria en H.
Johannes in ’s-Hertogenbosch,
Rosmalen en Empel die vanaf
2012 dagelijks voor een kleine
kring eucharistische aanbidding
mogelijk maakte in de Goede
Herderkapel. Door de aanbidding
te verplaatsen naar de openbaarheid van de Sacramentskapel
hoopt men meer mensen warm te
kunnen maken voor deze devotie.

Bron: https://eucharistischeaanbidding.wordpress.com/2016/09/26/bossche-sint-jan-heeft-aanbidding-voor-iedereen/

