BISDOMNIEUWSBRIEF

DOORGEVEN VAN TRADITIE
Al weer een aantal jaren wordt, nauw gekoppeld aan de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen, binnen onze Kerk
de Dag van het Jodendom georganiseerd.
Deze dag wil uitdrukken dat christenen
geworteld zijn in het geloof van Israël.
Wij aanbidden in onze kerken en kapellen
niet zomaar een god. Het gaat in de katholieke traditie om de God van de Heilige
Schrift: de God van Abraham, Isaak en Jakob; de God van Mozes; de God van de
psalmist en de profeten. Deze God is, naar
het getuigenis van het Nieuwe Testament,
op het hoogtepunt van de tijd, in Jezus bij
ons gekomen. Ons bisdom organiseerde
dit jaar op zondag 14 januari in het kader
van de Dag van het Jodendom een studiemiddag in het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch. Een rabbijn en ikzelf waren
uitgenodigd om te spreken over het thema:
doorgeven van de traditie.
Joden en christenen leven vanuit traditie
die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Vaders en moeders leren steeds
opnieuw hun kinderen te leven voor het
aangezicht van de levende God.
Culturele traditie
Ons bestaan is alleen zinvol in verbondenheid met anderen. Ieder mens is principieel een relationeel wezen dat alleen gelukkig uitgroeit in verbondenheid met medemensen en, zeggen wij als gelovigen, met

God. In de katholieke traditie
vormt communio of gemeenschap
dan ook een belangrijke waarde.
Mensen staan op de schouders
van het voorgeslacht. Mooi is de
gedachte van de Britse schrijver
Chesterton die over traditie heeft
gesproken als democratie van de
doden. Een mens zonder stevige
wortels kent weinig stabiliteit.
Ons denken over God, mens en
samenleving maar ook onze opvattingen over waarden, normen
en deugden zijn ons overgeleverd
door het voorgeslacht. Ik zie voor
onze huidige cultuur minstens zes
belangrijke bronnen: de Germaanse cultuur; de Griekse filosofie; het Romeinse recht; de Joodse
traditie (Oude Testament); de
christelijke traditie en de humanistische traditie vanaf de Verlichting van de 18e eeuw. Deze zes
bronnen bepalen het doen en denken van de huidige Nederlander in
belangrijke mate.
Kerkelijke traditie
Belangrijk is het om traditie binnen de Kerk te onderscheiden van
traditionalisme. Wat dat betreft
las ik ergens mooie definities die
het overwegen waard zijn. Traditie geldt dan als het levende geloof van de doden maar traditionalisme als het dode geloof van de
levenden. Deze definities maken
duidelijk dat onze Kerk geen museum beheert. Levende traditie
vraagt om groei, altijd weer. Kardinaal John Henry Newman heeft
in de 19e eeuw al indrukwekkend
geschreven over de ontwikkeling
van de christelijke leer. Het gaat
om een organische ontwikkeling
van het verleden naar de toekomst. Het doorgeven van de
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christelijke traditie is van oudsher
een samenspel van gezin, parochie en school. In Nederland is
dat samenspel echter uitermate
kwetsbaar. Wij zien dan ook een
vrij massale crisis in de overdracht van het geloof.
Crisis
De overdrachtscrisis heeft meerdere dimensies. Ik noem de sprakeloosheid van veel hedendaagse
katholieken. In veel katholieke
gezinnen zijn allerlei gebruiken en
riten, zoals kerkgang, gebed en op
bedevaart gaan, weggevallen en
daarmee heeft een snelle neutralisering van het leven plaatsgevonden. In onze pluriforme samenleving is er ook een breed levensbeschouwelijk aanbod. Dat maakt
het, met name voor jonge mensen,
moeilijk om voor de christelijke
traditie te kiezen. Tegelijk hebben
veel tijdgenoten twijfel over het
bestaan van God. In onze dagen is
een vertrouwvolle overgave aan
God voor niet weinigen niet eenvoudig.
Geen moedeloosheid
Ondanks alle obstakels bij de
overdracht van onze traditie past
ons geen moedeloosheid of cynisme. Dat zijn feitelijk tekens
van ongeloof. Juist nu moeten wij
terug naar de bronnen van ons geloof. Rond een open Bijbel kunnen wij de God van onze vaders
en moeders op het spoor komen.
Onze christelijke traditie wil een
rijke bron van geloofsinspiratie
zijn én blijven voor velen.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda Mgr. De Korte
Doordeweeks: 8.30 uur H. Eucharistie in
de kathedraal (tenzij andere afspraak)
Februari 2018
1 10.00 uur stafvergadering
2 10.00 uur studiedag Radio Maria
3 12.30 uur Eucharistie kathedraal
b.g.v. 10-jarig bestaan Radio Maria
4 10.00 uur Eucharistie, Waalwijk
5 11.00 uur permanente raad, Utrecht
19.30 uur lezing Museum Klok en
Peel, Asten
6 ontmoeting Nederlands-Vlaamse
bisschoppen
7 19.30 uur diakenberaad
8 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur priesterraad
9 14.00 uur platform Rome-Reformatie
11 10.00 uur Eucharistie, Nijmegen
(Lindenholt)
12 10.33 uur ontmoeting Raad van Elf
van Oeteldonk b.g.v. carnaval
13 bisschoppenvergadering, Vleuten
14 8.30 uur uitreiking askruisjes in de
kathedraal
15 10.00 uur stafvergadering
15.30 uur Raad voor Economische
Aangelegenheden
16 10.00 uur studieochtend SintJanscentrum
15.00 uur oecumenische dienst Lieve
Vrouwe Broederschap, kathedraal
18 10.00 uur Eucharistie, kathedraal
(catechumenen)
19 19.30 uur lezing, parochiecentrum
Uden
21 18.00 uur lezing genootschap
Hendrik VIII, Maastricht
22 10.00 uur stafvergadering
15.00 uur kathedraal kapittel
23 14.00 uur overleg oecumene
19.30 uur jongerengroep Peerke
Donders, Tilburg

24 10.30 uur Eucharistie,
Nijmegen b.g.v. 170-jarig
bestaan Zusters
Dominicanessen van
Neerbosch
25 Eucharistie
26 20.00 uur Cicerolezing, St.
Anthonis
28 19.00 uur lezing, St.
Oedenrode
Benoemingen / ontslagen
De zeereerwaarde heer J.G.
Joseph te Vught per 1 december
2017 benoeming tot mede-pastoor
(in solidum) van de parochie
Heilige Edith Stein te Vught.
De hoogeerwaarde heer L.J.M.
Spijkers te Oirschot per 1 januari
2018 benoeming tot waarnemend
pastoor van de parochie Sint
Clemens te Reusel.
De weleerwaarde heer S.J.P.
Steijaert te Reusel per 1 januari
2018 benoeming tot pastor van de
parochie Sint Clemens te Reusel
onder gelijktijdig eervol ontslag
als pastor van de parochie Heilige
Franciscus te Kerkdriel.
De eerwaarde heer R.A.
Kosterman te Eindhoven per
1 januari 2018 de zending en
opdracht als diaken voor het
Straatpastoraat Eindhoven.

2 februari 2018 benoeming tot
pastoor van de parochie Heilige
Apostelen Petrus en Paulus te
Bladel onder gelijktijdig eervol
ontslag als pastoor van de
parochie Emmaus te Tilburg en
als pastor van de parochie De
Goede Herder te Tilburg.
De heer drs. H. Sterk te Tilburg
per 28 februari 2018 eervol
ontslag van de zending en
opdracht als pastoraal werker bij
Stichting De Wever te Tilburg.
De zeereerwaarde pater L.J.G.
Visschedijk mhm te Winssen per
1 maart 2018 eervol ontslag als
pastor van de parochie Heilige
Johannes XXIII te Beuningen.
Vooraankondiging
netwerkbijeenkomst 2018
Het beleidsplan van bisschop De
Korte heeft de titel “Samen bouwen in vertrouwen” meegekregen.
Samen bouwen aan onze katholieke geloofsgemeenschap, door
het inzetten van ieders talenten.
De apostel Paulus schrijft in zijn
brief aan de christenen van Rome
(Rom. 12,1-12) over talenten die
ieder mens heeft.

“Talenten”

De hoogeerwaarde heer C.J.A.
Bertens te Bladel: per 1 februari
2018 eervol ontslag als pastoor
van de parochie Heilige Apostelen
Petrus en Paulus te Bladel.
De weleerwaarde heer S.J.P.
Steijaert te Reusel per 1 februari
2018 tevens benoeming tot pastor
van de parochie Heilige Apostelen
Petrus en Paulus te Bladel.
De zeereerwaarde heer drs.
H.C.W. Schilder te Tilburg per

We hebben allemaal gaven (talenten) van God ontvangen en samen, met al onze gaven,vormen
wij één lichaam. Paulus schrijft
over het Lichaam van Christus.

Wij vormen samen de ledematen en Christus is het hoofd. Als je jouw talenten deelt,
bereik je meer dan wanneer je alleen van
je talenten geniet, want: “Een talent is, net
als liefde, niets waard als je het niet met
iemand anders deelt.” Als vrijwilliger in
een parochie zet u uw talenten in. Tijdens
deze netwerkbijeenkomst helpt het Bisdom u met het delen van ‘best practices’
voor de parochies.
De avond zal worden ingeleid door de
heer Anton de Wit, hoofdredacteur van
het Katholiek Nieuwsblad. Na de inleiding
wordt in workshops de thematiek verder
verdiept.
Wij stellen het zeer op prijs, wanneer wij
u dinsdag 13 maart vanaf 17.45 uur mogen verwelkomen in Bezinningscentrum
Emmaüs in Helvoirt.
De uitnodiging, met een uitgebreide beschrijving van de workshops, wordt u een
dezer dagen toegezonden. Bij de uitnodiging zal ook het opgaveformulier voor
deze dag gevoegd worden.

lectoren, misintenties, misdienaars, maar ook door het POFkruis te dragen
Met het vuur en het kruis voorop
zullen alle deelnemers na de viering naar het Sint Janscentrum
gaan waar, na een welkom, de
springkussens en spellen op de
vormelingen staan te wachten!
De middag staat in het teken van
leuke, verdiepende en uitdagende
workshops, waarin ze o.a. op multimediale speurtocht in de Sint Jan
gaan, alle vragen die ze maar kunnen bedenken mogen stellen aan
een broeder of zuster en het spel
‘Over de streep’ spelen om na te
denken over het vormsel en wat
ze thuis met het geloof kunnen
doen.
Rond 16.00 uur is het programma
afgelopen en krijgt iedereen het
vuur mee naar huis….

Power of Fire 2018
Op zaterdag 7 april 2018 is de jaarlijkse
vormelingendag van het bisdom: Power of
Fire! Een dag vol vuur waar vormelingen
uit het hele bisdom samen het vuur van de
Heilige Geest (verder) ontdekken en mee
naar huis nemen!
De dag wordt om 10.00 uur gezamenlijk
gestart met een aansprekende eucharistieviering in de kathedraal in Den Bosch. De
vormelingen worden dit jaar zo veel mogelijk actief betrokken bij de eucharistieviering.
Naast de jonge
band ‘Jacobs ladder’, die vooraf
aan de viering met
de vormelingen de
liederen zal oefenen, zullen dit jaar
verschillende vormelingen, afkomstig uit alle parochies die aanwezig zijn, bijdragen aan de
viering. Dit zal o.a. zijn in de vorm van

Een dag vol vuur is het leukst als
er veel vormelingen uit het hele
bisdom aanwezig zijn! Vormelingen kunnen tot uiterlijk 25 maart
worden opgegeven. Het opgaveformulier en meer informatie over
de dag kunt u vinden op:
www.jongbisdomdenbosch.nl.
Help mee met de POF
Ben je tussen de 16 en 30 jaar?
Dan kunnen we jouw hulp op vrijdag 6 en zaterdag 7 april goed gebruiken bij de Power of Fire! Tijdens deze dag willen we, net als
vorig jaar, aan de vormelingen laten zien dat de kerk jong, levendig
en vol vuur kan zijn! Hoe kunnen
we dat nu beter doen dan door
deze dag samen met jongeren tot
een geweldige dag te maken voor
de vormelingen.
Dus wil jij iets doen voor de ‘jongere generatie’ en hen iets van

jouw vuur voor het geloof laten
zien? Kom dan helpen bij de Power of Fire! We hebben mensen
nodig die hulp bieden bij de workshops, de catering, het ‘bewaken
van de springkussens, de eucharistieviering, het begeleiden van
de tocht tussen de kathedraal en
het Sint Janscentrum. Kortom genoeg te doen! Maar het allerbelangrijkste is dat je er bent en zo
aan de vormelingen laat zien dat
geloven niet ophoudt na het vormsel, maar dat er ook jongeren zijn
die blijven geloven!
Heb je interesse?
Laat het ons dan weten door een
mailtje te sturen naar:
jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Gezocht: vrijwilligers
De Diocesane Commissie
Kerkelijk Kunstbezit (DCKK)
beheert de kunstcollectie van het
bisdom van ’s-Hertogenbosch en
ziet toe op de belangrijkste
kunstobjecten in de parochies. We
beheren de inventarisaties van de
religieuze voorwerpen in de
kerken. Om de database up-todate te houden en te digitaliseren
zijn wij op zoek naar vrijwilligers
die willen helpen bij het
inventarisatiewerk in de roomskatholieke kerken in het bisdom.
Om welk werk gaat het?
We inventariseren in de kerk. Per
voorwerp:
- voeren we afmetingen,
materiaal, beschrijving,
voorwerpnaam enz. in in het
registratiesysteem;
- maken we een of meerdere
foto’s.
Wat zoeken we?
Bent u:
- geïnteresseerd in kerkelijk
erfgoed;
- bereid te leren inventariseren
(fotograferen en registreren);

kerken zijn vaak koud!
Wij bieden:
- een inventarisatiecursus (die
vindt plaats op donderdag 22
maart bij het Museum voor
Religieuze Kunst te Uden);
- een prachtige functie met de
beleving van een schatgraver: u
opent namelijk elke ruimte en
kast op zoek naar religieuze
voorwerpen;
- reiskostenvergoeding;
- eenmaal per jaar een exclusieve
ontvangst en rondleiding in het
Museum voor Religieuze Kunst
te Uden.

- handig in de omgang met de computer;
- iemand die geen problemen heeft met
soms ongemakkelijke omstandigheden:

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

De belasting van de functie
bepaalt u zelf. Per inventarisatie
staat het u vrij om te bepalen of u
wel of niet meedoet.

mas Quatier is monnik, wetenschapper, auteur van diverse boeken en een bevlogen spreker. Hij
doceert aan verschillende universiteiten en komt op zaterdag naar
ons verdiepingsweekend, een kans
om niet te laten liggen!
Dit weekend is een uitgelezen
mogelijkheid om even stil te staan
in de vastentijd, samen met elkaar
geloof te beleven en verdiepen en
zo bewust op weg te gaan naar
Pasen.
Jongeren kunnen zich aanmelden
t/m 25 februari door een e-mail te
sturen naar:
jongeren@bisdomdenbosch.nl
Meer informatie over dit verdiepingsweekend is te vinden op
www.jongbisdomdenbosch.nl

Komt u ons team versterken?
Stuur een mail met korte
motivatie naar
kerkelijkekunst@
bisdomdenbosch.nl.
Reageren kan tot en met 23
februari. In week 10 (5-9 maart)
plannen we kennismakingsgesprekken in. Voor meer
informatie: Freek van Genugten
(DCKK);
fvgenugten@bisdomdenbosch.nl;
073 523 20 20
Jongeren samen op weg
naar Pasen
Van vrijdag 2 maart t/m zondag 4
maart zijn jongeren van 16 tot 30
jaar uitgenodigd om samen op
weg te gaan naar Pasen. Tijdens
het verdiepingsweekend ‘Vasten:
2 get there’ verblijven we in een
eigen accommodatie in de buurt
van Kevelaer (Duitsland). Natuurlijk zullen we tijdens deze dagen
de Mariabedevaartplaats Kevelaer
ontdekken, verkennen en er samen vieren. Daarnaast verzorgt
Prof. dr. Thomas Quartier OSB
een inhoudelijke en verdiepende
inleiding op weg naar Pasen. Tho-

of door te mailen naar:
jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Bezinningsdag ‘Met 10 iconen naar Pasen’
Op zaterdag 3 maart van 10.00 15.00 uur vindt in het SintJanscentrum een bezinningsdag
plaats in de aanloop naar Pasen.
Onderdeel van het programma
zijn een eucharistieviering en inleidingen van bisschop Gerard de
Korte, de heer Willem Marie
Speelman ofs en pastor Jacques
Grubben.
Centraal in deze 40-dagenretraite
staan tien iconen die het lijden,
sterven en verrijzen van Christus
verbeelden.
Willem Maria Speelman is directeur van het Franciscaans Studiecentrum en docent spiritualiteit
aan de Tilburg School of Theology. Jacques Grubben uit Boxtel
is medeoprichter van het ‘Huis
van de Eenheid’ te Riga en afgestudeerd op ‘Maria en de Eucharistie’.
Aanmelding bij mevrouw
A. Hüsstege: 040 842 36 52 of
transfiguratie@hotmail.com

