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Begin
december
organiseerde
ons bisdom een
studiemiddag.
Thema
van de middag vormde de toekomst van
onze kerkgebouwen. Gasten waren bestuurders van gemeenten, leden van pastorale teams en kerkbestuurders. En de
hoofdspreker was de Gouverneur van
Limburg, Theo Bovens. In mijn beleving
was de studiemiddag uitermate geslaagd.
In een co-referaat heb ik zelf enkele gedachten over de toekomst van ons bisdom
in het algemeen en onze kerkgebouwen in
het bijzonder op een rij gezet. Onze kerkgebouwen vormen symbolen van katholieke presentie waar wij zorgvuldig mee
om moeten gaan. Sluiting van een kerkgebouw impliceert namelijk bijna altijd, zeker in een dorp, de verdamping van de geloofsgemeenschap.
Niemand kan gemist worden
In het afgelopen jaar heb ik geprobeerd
om mijn beleidsplan Samen bouwen in
vertrouwen (oktober 2016) verder te implementeren. Wij zijn als katholieken van
het Bossche bisdom geroepen om te werken aan een heldere en gastvrije geloofsgemeenschap. Alleen zo kunnen wij aantrekkelijk zijn voor de vele tijdgenoten die
zoeken naar een fundament onder de voeten. Een Kerk waar gemoedelijkheid geen
leeg woord is. Christus wil in vriendschap
met ons leven.
Consolideren
Voor de nabije toekomst voer ik als bisschop een tweesporenbeleid. Allereerst

wil ik zoveel mogelijk geloofsgemeenschappen consolideren. Het
is belangrijk om de geloofskracht
binnen de fusieparochies door catechese en geloofscommunicatie
te versterken. Ook hoop ik dat de
volksvroomheid in ons bisdom
kan worden verdiept. Ik wil mensen uitnodigen om het geloof van
hun doopsel serieus te nemen.
Graag spreek ik over tijd- en geldcollectes. Alleen als er binnen de
parochies voldoende mensen en
middelen zijn, is er immers toekomst. Niemand kan gemist worden.
Mobiliseren
Tegelijkertijd is het van belang
om mensen voor Christus te winnen. Dat impliceert het mobiliseren van nieuwe gelovigen. Persoonlijk heb ik grote verwachtingen van projecten rond gezins- en
familiepastoraat. Als jonge mensen hun eerste kind krijgen, wordt
een aantal ouders even stil en stellen zij zich vragen over hun eigen
staan in het leven en wat zij aan
hun kind(eren) willen meegeven.
Als de plaatselijke geloofsgemeenschap dan alert is, kan zij tot
grote steun zijn. Al aan meerdere
parochies is toestemming gegeven
om tijdelijk een extra pastorale
kracht aan te trekken specifiek
voor gezins- en familiepastoraat
of een andere vorm van missionaire inzet.
Het Evangelie leven
Ik heb een realistische blik op de
toekomst van de Kerk in ons land.
Onze parochies tellen veel oudere
gelovigen en relatief weinig jonge
mensen. Ik loop niet met mijn
hoofd in de wolken. Maar het
vormt een teken van ongeloof als
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wij vervallen tot moedeloosheid
en hopeloosheid. Katholieken zijn
mensen van hoop die weten dat
deze wereld en ook de Kerk van
Christus is. Dat besef kan bij ons
heel veel zorgen wegnemen. Ik
pleit er niet voor om Gods water
over Gods akker te laten lopen.
Integendeel, wij worden geroepen
om onze verantwoordelijk te zien
en onze bijdrage te leveren aan de
opbouw van onze Kerk en de samenleving. Maar wij mogen ons
op een ontspannen manier inspannen. Uiteindelijk zal God zelf
onze inzet zegenen en tot voltooiing brengen.
Licht in onze duisternis
Inmiddels naderen wij het einde
van 2017. Ik kijk terug op een
enerverend jaar met veel lichte
maar ook donkere momenten. Zo
is overigens het leven van ieder
van ons. Juist in het donker ben je
dankbaar voor het licht. En in het
donker van ons bestaan schijnt altijd het licht van Christus, als bron
van troost en bemoediging. Wij
gaan het kerstfeest vieren en de
overgang naar een nieuwe jaar.
Met Kerstmis vieren wij dat God
ons in Christus heeft opgezocht.
Christus is de Emmanuel: God –
met – ons. Gelukkig de mens die
zijn hart opent voor Christus en
steeds meer leeft vanuit het Evangelie dat Hij ons gegeven heeft.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda Mgr. De Korte

In memoriam

Doordeweeks: 8.30 uur H. Eucharistie in
de kathedraal (tenzij andere afspraak)
Januari 2018
1 11.00 uur Eucharistie, kathedraal
4 10.00 uur stafvergadering
20.00 uur catechese O.L. Vrouwe
Broederschap, Den Bosch
7 10.00 uur Eucharistie, kathedraal
11.00 uur ontmoeting met verantwoordelijken Sant’ Egidio
14.00 uur nieuwjaarsconcert, provinciehuis Den Bosch
8 11.00 uur permanente raad, Utrecht
9 10.00 uur dienstverlenersoverleg
11 10.00 uur stafvergadering
17.00 uur nieuwjaarsreceptie provinciehuis
14 14.00 uur Dag van het Jodendom
16 10.30 uur bisschoppenvergadering,
Vleuten
18 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur dekensvergadering
19 15.00 uur oecumene lezing, Utrecht
21 11.00 uur Eucharistie Nijmegen-Dukenburg
24 10.00 uur inleiding Senior Management, Oosterhout
15.00 uur Refo 500
25 10.00 uur stafvergadering
15.00 uur inleiding zorgcentrum Witven, Someren
18.00 uur avond Rotary club, Waalre
28 Eucharistie

Op 22 november 2017 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde heer Johannes Martinus
Maria van Ras, emeritus-pastoor
van de parochie H. Maria Presentatie te Asten.
De zeereerwaarde heer Van Ras is
geboren in Zeeland op 18 februari
1943 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd
op 8 juni 1968. Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam
als kapelaan te Nijmegen (parochie Christus Koning) van 1968
tot 1975 en als pastor te Nuenen
(parochie H. Clemens) van 1975
tot 1987. Per 1 april 1987 werd hij
benoemd tot pastoor van de parochie H. Maria Presentatie te Asten
naast welke functie hij van 1987
tot 1993 tevens deken was van het
Dekenaat Asten. Per 1 september
1999 is hem wegens gezondheidsredenen eervol ontslag verleend.

Benoemingen / ontslagen
De zeereerwaarde heer Mgr. drs.
R.G.L.M. Mutsaerts te ’s-Hertogenbosch
per 1 december 2017 benoeming tot waarnemend pastoor (administrator) van de parochie Heilige Stefanus te Nijmegen
De zeereerwaarde pater J.G. Joseph te
Vught per 1 december 2017 benoeming
tot mede-pastor (in solidum) van de parochie Heilige Edith Stein te Vught.
De heer drs. J.A. Hamers te Nijmegen
per 1 januari 2018 de pastorale opdracht
en zending als pastoraal werker van de parochie Heilige Stefanus te Nijmegen.

Op 27 november 2017 is te Bakel
overleden de zeereerwaarde heer
Johannes Christianus Josephus
Maria van den Heuvel, emeritus
godsdienstleraar te Helmond.
De zeereerwaarde heer Van den
Heuvel is geboren in Beek en
Donk op 24 mei 1939 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 8 juni 1963.
Hij was in het bisdom werkzaam
als kapelaan te Dinther (parochie
H. Servatius) van 1963 tot 1966
en als kapelaan te Helmond-Stiphout (parochie H. Trudo) van
1966 tot 1974. Per 1 augustus
1974 werd hij benoemd tot godsdienstleraar te Helmond (St. Franciscus MAVO) en Aarle-Rixtel
(LHNO) uit welke functie hem
per 1 mei 2004 wegens emeritaat
eervol ontslag is verleend. Al die
jaren, ook na zijn emeritaat, was
hij tevens assistent van de parochie H. Trudo te Helmond-Stiphout.
Mogen zij rusten in vrede!

Brabant en rivierengebied
ademen Moderne Devotie
Op 18 december ontving bisschop
Gerard de Korte een overzicht van
de Moderne Devotie in Brabant
en het rivierengebied uit handen
van Mink de Vries, coördinator
van de Actuele Moderne Devotie
Beweging. De Moderne Devotie
is een beweging ontstaan in de
Late Middeleeuwen, onder leiding
van Geert Groote en bekend geworden door Thomas a Kempis en
Erasmus. Deze hervormingsbeweging heeft grote invloed gehad op
heel Nederland, ook in het gebied
dat nu het Bisdom van ’s-Hertogenbosch vormt.
Het overzicht
van De Vries
maakt inzichtelijk hoeveel
plaatsen hun
identiteit deels
danken aan de
Moderne Devotie. Zo kent
het centrum van de stad ’s-Hertogenbosch liefst 20 Moderne Devotie-locaties. Ook in Nijmegen is
de invloed van de beweging nog
altijd zichtbaar.
De Actuele Moderne Devotie Beweging heeft de afgelopen 3 jaar
deze 173 plaatsen bezocht. Op 18
december heeft Mink de Vries in
het Sint Janscentrum een presentatie gegeven over de Moderne
Devotie in Nederland. Bisschop
De Korte sprak bij die gelegenheid over de invloed van de Moderne Devotie in deze tijd.
In ons bisdom gaat het in totaal
om ongeveer 30 plaatsen in Brabant en het rivierengebied die betrokken waren bij de Moderne
Devotie waaronder: Rosmalen,
Eindhoven, Waalwijk, Vught,
Oisterwijk, Boxtel, Helmond, Ravenstein, Gemert en Uden.
De Moderne Devotie kende zelf
drie vormen, die allen voorkwamen in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Allereerst de Frater- en

Zusterhuizen van de Broeders en Zusters
des Gemene Levens, de Tertiarissen en
Tertianen van de Derde Orde met de regel
van Franciscus en de kloostergemeenschappen van de Moderne Devotie, met de
regel van Augustinus.
Samen hadden ze een grote invloed op de
zorg, het onderwijs, de werkgelegenheid
en economie in de steden. Daarnaast hebben ze het landschap, de taal, de geestelijkheid en de kunst ingrijpend veranderd.
De Moderne Devotie heeft zeker twee
eeuwen haar invloed kunnen uitoefenen in
Nederland. Namen als Thomas a Kempis,
met zijn boek de Navolging van Christus,
Geert Groote, stichter van de Moderne
Devotie en Erasmus, Modern Devoot en
Christelijk humanist, zijn bij de meeste
mensen wel bekend.
Moderne Devoten kenden een sterk innerlijk en persoonlijk geloof, gekoppeld aan
een actief en betrokken leven in de samenleving. De Broeder- en Zusterhuizen des
Gemene Levens probeerden in navolging
van de eerste christengemeenschappen te
leven. Ze hadden alles gemeenschappelijk,
deelden gebed, brood en huis, en zetten
zich in voor de hele gemeenschap in de
stad. Niemand mocht buiten de boot vallen, vandaar ook onderwijs voor zowel de
armen als de rijken. Dat was in die tijd
uniek en zorgde ervoor dat de Moderne
Devotie een snelle groei doormaakte in de
15e eeuw.
Als hervormingsbeweging vond de Moderne Devotie niet alleen in Nederland een
vruchtbare bodem, maar in heel NoordWest Europa. In Nederland waren er alleen al 173 plaatsen bij betrokken.
Voor info over de Actuele Moderne Devotie Beweging kunt u terecht bij
Mink de Vries, coördinator Nederland,
06 289 879 55 / 038 465 04 94
Week van Gebed voor de eenheid
van de christenen
'Recht door zee' is het thema voor de
Week van Gebed voor de eenheid van de
christenen in januari 2018. Het thema
haakt aan bij het danklied van Mozes en
Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is
voorbereid door de kerken uit het Caribisch gebied. Het materiaal voor de Week

van Gebed wordt aangereikt door
de Wereldraad van Kerken en de
Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid der Christenen. De Raad van Kerken in Nederland en Missie Nederland maken een bewerking van het materiaal voor Nederland.
Het verhaal
over de bevrijding van
het volk van
God, is zeer
aansprekend
voor de Caribische christenen. Gods
rechterhand leidde het volk Israël
recht door zee. Daarmee deed
God het volk, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren,
recht. De Bijbel is van bijzonder
belang in de Caribische kerken.
Kolonisten misbruikten de Bijbel
om onderdrukking van mensen
goed te praten; slaven en inheemse volkeren gebruikten dezelfde Bijbel als bron van troost
en bevrijding. Tegenwoordig zien
Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van
God actief in het beëindigen van
de slavernij.
De reddende daad van God die
vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied
van Mozes en Mirjam (Exodus
15) een voor de hand liggende
keus voor het thema van de Week
van Gebed 2018. Het is een lied
van de overwinning op de onderdrukking.
Voor de Week van Gebed wordt
een orde van dienst en bezinningsmateriaal aangeboden voor
acht dagen. Ook zijn er materialen
ontwikkeld voor basisscholen, de
zondagsschool en de kindernevendienst.
De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen kent een
lange gebedstraditie die teruggaat
op initiatieven van ruim 150 jaar

geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. In het samen bidden ervaren zij onderlinge
verwantschap. Tegelijk tonen ze
hun verantwoordelijkheid voor
anderen door de problemen van
de samenleving in de voorbeden
een plek te geven. Afgelopen jaar
hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.
Liturgieboekjes, posters, bidkaartjes kunt u bestellen bij:
rvk@raadvankerken.nl
Op deze website zijn verdere achtergronden en een bestelformulier
te vinden bij het onderdeel 'vieren'
in de gele balk, trefwoord ‘Week
van gebed 2018'. Het materiaal is
ook te downloaden.
Jongeren starten 2018
samen!
Voor we het weten, is het 31 december 2017 en gaan we op weg
naar het nieuwe jaar! Een nieuw
jaar dat Jong Bisdom Den Bosch
samen met jongeren (16-30 jaar)
feestelijk in wil luiden met de
‘Kick-off together’ op zaterdag 6
januari 2018 in Oirschot.

Alle jongeren uit het bisdom zijn
van harte uitgenodigd om naar
deze gezellige nieuwjaarsborrel te
komen en zo, samen met andere
(katholieke) jongeren, de start van
2018 te vieren! Er is voor jongeren een leuk en gevarieerd programma:
17.00 uur Inloop
17.15 uur Samen gezellig eten
18.30 uur H. Mis in de St. Petrusbasiliek met Mgr. Mutsaerts
19.30 uur Toast op het nieuwe
Jaar
20.00 uur Pubquiz en aansluitend borrel
Adres: Nieuwstraat 17, Oirschot.

Jongeren kunnen zich tot uiterlijk 1 januari 2018 aanmelden door hun naam, contactgegevens en eventuele dieetwensen te
mailen naar:
jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Stappen naar missionair pastoraat
Een missionaire Kerk is een Kerk die naar
buiten gericht is; die er niet is voor zichzelf, maar die er is ten dienste van de
mensen en de wereld. Het Tweede Vaticaans Concilie gaf een eerste impuls voor
de hervorming van de Kerk. In 2013
bracht paus Franciscus de missionaire omvorming van de Kerk opnieuw ter sprake.
Met klem nodigde hij allen uit om de kerkelijke vernieuwing niet uit te stellen.
Ruim vijftig jaar hebben we de tijd gehad
om de veranderende situatie van Kerk en
geloof te bezien en te beoordelen – en dat
zullen we ook moeten blijven doen – maar
het is nu serieus hoog tijd om te gaan
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handelen: de missionaire uitdaging aan te gaan.
In de beleidsnotitie 'Samen bouwen in vertrouwen' nodigt de bisschop de pastorale teams uit de
missionaire uitdaging eerste prioriteit te geven in hun pastoraal
handelen. In dat verband vraagt
hij de teams met enige klem een
beknopt pastoraal beleidsplan te
schrijven en jaarlijks een pastoraal
actieplan. Hij vraagt dit omdat de
Kerk en de verkondiging van het
Evangelie hem wat waard zijn.
Daarom heeft hij parochies ook
toegezegd dat ze kunnen rekenen
op ondersteuning van het bisdom.
In januari 2018 zal diocesaan opbouwwerker Ton Lansdaal pastorale teams helpen bij het opstellen
van een parochieel beleidsplan en
bouwstenen aanreiken voor een
missionair actieplan. Tijdens deze
bijeenkomst zal het gaan over de
financiën en de gebouwen van een
parochie, maar vooral toch over
de pastoraal. Wat is missionair
pastoraat? Wat kan ons hierin motiveren? Is er een model voor missionair pastoraat? Hoe kunnen we
geleidelijk de koers wijzigen?
Omdat de pastorale teams in de
toekomst eerder kleiner dan groter
zullen worden, zijn er vrijwilligers nodig die de teams ondersteunen in de vernieuwing van de
pastoraal. Voor deze vrijwilligers
wordt een diocesane kadercursus
ontwikkeld toegespitst op missionair pastoraat. Deze cursus is geen
doel op zich maar een middel om
via vrijwilligers de missionaire
omvorming van de Kerk een stevige impuls te geven. In januari bij de diocesane bijeenkomst voor
de teams en besturen - is informatie over de kadercursus beschikbaar.

Al vele jaren zijn er vrijwilligers
actief, die de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus nemen, maar daarnaast nog een extra zending hebben voor het werk
in hun parochie, de zgn. pastoraal
assistenten. Hun taak is altijd geweest om de pastoor, c.q. de leden
van het pastorale team, te ondersteunen in hun pastorale verantwoordelijkheid. Als nu met klem
aan de pastorale teams gevraagd
wordt om prioriteit te geven aan
de missionaire uitdaging, dan is
het evident dat pastoraal assistenten hier in hun ondersteuning bij
aansluiten. Niet alle huidige pastoraal assistenten zijn hiertoe gemotiveerd, zien zich daartoe in
staat of komen tot een goede samenwerking met het pastorale
team in hun parochie. Daar worden momenteel gesprekken over
gevoerd. Voor alle pastoraal assistenten zal eind 2018 hun huidige
zending worden beëindigd. Een
aantal van hen zal in de toekomst
opnieuw een speciale zending ontvangen, d.w.z. een tweevoudige
opdracht: het mee ontwikkelen
van missionaire projecten én mee
zorgdragen voor het trainen van
andere vrijwilligers in hun parochie. Het is voor alle pastoraal assistenten een gelijkluidende zendingsopdracht, maar zal de komende tijd specifieker worden ingevuld.
De oproep om opnieuw een missionaire Kerk te worden, is geen
hype maar hoort tot het wezen van
de Kerk; onze toekomst hangt er
vanaf. Daarom: ‘Missionair pastoraat… wordt vervolgd!’
Ellen Kleinpenning

De medewerkers
van het bisdomkantoor
wensen u allen
zalig zalig Kerstmis en een
door God gezegend 2018.

