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HEMELVAART 2018
Hemelvaartsdag is helaas voor steeds
meer Nederlanders niet meer dan het begin van een extra lang weekend. De hemelvaart van Jezus zegt hen weinig of
niets. Het bestaan wordt hier en nu geleefd. Zij proberen van iedere dag iets
goeds te maken en genieten van alle
mooie momenten. Het heeft voor hen niet
zoveel zin te speculeren over wat er eventueel na de dood zal komen. Zij leven onder een gesloten hemel. Dood is dood.
Dood is ‘voorbij, voorbij, o en voorgoed
voorbij ‘(J. C. Bloem).
Verlegenheid
Voor niet weinig christenen in het huidige
Nederland is Hemelvaartsdag ook niet onproblematisch. De vieringen trekken minder gelovigen dan op een normale zondag.
Wat moet je ook met de hemelvaart van
Jezus nu wij spreken over een uitdijend
heelal dat miljarden jaren oud is en miljoenen lichtjaren ruim. De eerste lezing op
Hemelvaartsdag beschrijft dat Jezus voor
de ogen van zijn leerlingen opstijgt totdat
een wolk Hem aan hun ogen onttrekt.
Maar voor veel hedendaagse gelovigen
komt dat primitief en gedateerd over. Is
het geloof in de hemelvaart van Jezus dan
naïef? Een boodschap die bij moderne
mensen een glimlach oproept? Of moeten
wij niet te snel oordelen? Wat is ten diepste de boodschap van de Hemelvaart van
de Heer?

Bij de Vader
Een wolk vormt in de Schrift op
verschillende plaatsen een teken
van Gods nabijheid. Wanneer Israël op weg is naar het beloofde
land, is de Heer zijn volk nabij in
een wolk (o.a. Exodus 16,10) en
als in Jeruzalem de tempel is gebouwd, vult een wolk het huis van
de Heer (1 Koningen 8,10). Zo
vult de majesteit van de Heer de
tempel. De wolk wil dan ook allereerst zeggen dat Jezus is opgenomen in Gods heerlijkheid. Hemelvaart betekent dat Jezus is
thuisgekomen. Met Hemelvaart
vieren wij dat Jezus niet meer onder de doden is maar is opgewekt
en nu leeft. Christus is verhoogd
tot naast God en oefent nu Gods
heerschappij uit.
Hemelvaart is niet alleen iets tussen God en Jezus; tussen de Vader
en de Zoon.
Belofte
De Hemelvaart van Jezus heeft
ook van alles te maken met ons
eigen leven. Wij allen zijn uitermate breekbare, kwetsbare mensen. Midden in het leven zijn wij
door de dood omgeven. Maar wij
zijn geen raketten die opbranden
in het heelal; geen eendagsvliegen
zonder toekomstperspectief. Jezus
is de eersteling die uit de dood is
opgestaan. Allen die met Hem
verbonden zijn, mogen hopen op
een thuiskomst. God houdt van
ons en heeft in Christus op ieder
van ons zijn hand gelegd. Wij mogen rusten in de palm van Gods
hand. De Heer is ons trouw hier
en nu en over de grens van dit leven heen. Hij belooft ons een ontmoeting van aangezicht tot aangezicht.
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Opdracht
Ondertussen hebben wij hier en
nu een opdracht. De eerste leerlingen mogen niet naar de hemel
blijven staren. Zij moeten niet
omhoog kijken maar vooruit. In
het Evangelie ontmoet de verrezen Heer zijn eerste leerlingen en
stuurt hen uit om alle volkeren tot
leerlingen te maken. De tijd van
concrete dienst is aangebroken,
dat gold voor de eerste leerlingen
maar ook voor ons. In kracht van
de Geest worden wij geroepen tot
authentiek christelijk leven. In
onze Kerk beseffen wij gelukkig
steeds meer onze missionaire opdracht. De Belgische kardinaal
Danneels riep christenen op om
fier te zijn op hun geloof. Niet arrogant, maar wel zelfbewust. Het
evangelie en de persoon van
Christus mogen wij niet alleen
voor onszelf houden. Wij kunnen
anderen uitnodigen met ons mee
te gaan doen. Een en ander kan alleen als wij vreugde vinden bij Jezus en daarvan getuigen in ons alledaagse leven. Dat wij “leesbare
brieven” van Christus zijn, in
kracht van de Geest.
Mgr. dr. Gerard de Korte
Agenda Mgr. De Korte
Doordeweeks: 8.30 uur
H. Eucharistie in de kathedraal
(tenzij andere afspraak)
mei 2018
1 10.00 uur bezoek bisschop
van Paramaribo
2 15.00 uur barbecue emeriti
3 10.00 uur stafvergadering
20.00 uur bestuur
Benedictusparochie Oss

4-9 bedevaart Lourdes met de Orde van
Malta
10 Hemelvaartsdag
10.00 uur Eucharistie, kathedraal
11 10.00 uur bezoek Oegandese
bisschop
18.00 uur H. Vormsel, Erp
13 10.45 uur H. Vormsel, Heeswijk en
Dinther
13.00 uur bidtocht Den Bosch
14 19.00 uur oecumenische dialoog over
homoseksualiteit
15 10.00 uur dienstverlenersoverleg
14.30 uur lezing vereniging
Schuldhulpmaatje, Houten
19.30 uur Diakenberaad
16 19.00 uur avond rond
homoseksualiteit, Sint-Janscentrum
17 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur dekensvergadering
18 ochtend: programma Omroep
Brabant
14.00 uur lezing Oss
19 19.00 uur H. Vormsel, Cuijk
20 Eerste Pinksterdag
10.00 uur Eucharistie met vormsel
voor volwassenen
21 Tweede Pinksterdag
12.00 uur jongerengroep Sneek, Den
Bosch
22 14.00 uur benoemingencommissie
23 14.00 uur groep predikanten
24 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur Priesterraad
19.30 uur visitatie Bommelerwaard
25 14.00 uur lezing Franciscushuis, Den
Bosch
26 10.30 uur priesterwijding, kathedraal
27 10.00 uur Eucharistie kathedraal
afsluiting meimaand
28 14.00 uur Refo 500, Utrecht
30 16.00 uur promotie pastor Jos
Moons, Tilburg
31 10.00 uur stafvergadering
Benoemingen en ontslagen
De heer drs. A.A. Inderwisch te
Eindhoven per 16 april 2018 de pastorale
opdracht en zending als pastoraal werker
in de parochie De Twaalf Apostelen te
Wijchen.
De hoogeerwaarde heer F.M.L. Ouwens
te Vorstenbosch per 1 mei 2018 eervol

ontslag als waarnemend pastoor
van de parochie Heilige
Benedictus te Oss.
ZHE Mgr. drs R.G.L.M.
Mutsaerts te ’s-Hertogenbosch
per 1 mei 2018 benoeming als
waarnemend pastoor van de parochie Heilige Benedictus te Oss.
De heer J.W.Th. Steeghs te
Zaltbommel per 1 mei 2018 de
pastorale opdracht en zending als
pastoraal werker in de parochie
De Twaalf Apostelen te Wijchen.
Gedragscode Pastoraat geevalueerd en herzien
Per 13 april 2018 geldt voor de
Rooms- Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode
Pastoraat. Sinds 1 juli 2014 is in
de kerkgemeenschap ervaring
opgedaan met de Gedragscode
Pastoraat en is de werking ervan
geëvalueerd, met name door de
pastorale teams in de bisdommen
en door religieuzen binnen de
KNR. De resultaten van de evaluatie zijn verwerkt in de
Gedragscode Pastoraat die sinds
13 april 2018 van kracht is.
Aanpassingen in de Gedragscode
Pastoraat ten opzichte van de
vorige editie zijn onder meer:
• De werkingssfeer van de Gedragscode Pastoraat is uitgebreid.
Niet alleen beroepskrachten die
met minderjarigen werken, vallen
onder de werking van de Gedragscode Pastoraat, maar ook vrijwilligers die met minderjarigen werken. Daarnaast geldt de Gedragscode Pastoraat nu ook voor
beroepskrachten en vrijwilligers
die werken met mensen met een
verstandelijke beperking of
anderszins kwetsbare personen.
De uitbreiding naar de doelgroep
hangt samen met het feit dat voor
het werken met deze doelgroep
ook de VOG-verplichting geldt.
• De reeds bestaande bepaling met
betrekking tot de verplichting tot
het doen van aangifte bij een ver-

denking van seksueel misbruik
van een minderjarige is verder
aangescherpt. De Gedragscode
Pastoraat vermeldt nu: “Bij een
klacht van seksueel misbruik van
een minderjarige tenminste met
een schijn van waarheid, doet de
kerkrechtelijk verantwoordelijke
daarvan onverwijld aangifte bij
het openbaar ministerie c.q. de
politie.”
• Verduidelijkt is dat de behandeling van klachten over het gedrag van personen voor wie de
Gedragscode Pastoraat geldt, is
geregeld in het Reglement R.K.
Meldpunt Grensoverschrijdend
Gedrag. Dit was voorheen wel uit
het Reglement R.K. Meldpunt
Grensoverschrijdend Gedrag af te
leiden, maar niet uit de
Gedragscode Pastoraat zelf.
“De Gedragscode Pastoraat is
geen vrijblijvend aanbod”,
schrijven de bisschoppen in het
voorwoord bij de Gedragscode
Pastoraat. “Daarom stellen wij,
ieder voor het eigen bisdom, deze
Gedragscode Pastoraat vast en
schrijven die voor. Daarmee willen wij laten zien dat wij urgeren
dat allen voor wie de Gedragscode Pastoraat geldt meewerken
aan het handhaven en bevorderen
van de sociale veiligheid in onze
Kerk. Ook van onze kant zullen
wij ons daarvoor in blijven
zetten.”
De bisschoppen nodigen allen die
werkzaam zijn in de pastorale
zorg uit om deze Gedragscode
Pastoraat met elkaar te bespreken
en om concrete situaties in de
praktijk er aan te toetsen. Voorts
is het noodzakelijk dat in de
diverse opleidingen, waarin
personen zich voorbereiden op
pastoraal werk en daarmee
rechtstreeks verband houdende
werkvelden, er aandacht zal
blijven voor deze Gedragscode
Pastoraat.
“Het openbare en privé-gedrag
van degenen die pastoraal werk-

zaam zijn, kan mensen inspireren en
motiveren. Wanneer dat gedrag echter
verwerpelijk of discutabel is, kan het ook
aanstoot geven en het geloof van mensen
ondermijnen. Wie pastoraal werkzaam is
moet zich daarom te allen tijde bewust
zijn van de verant-woordelijkheden die
met dit werk gepaard gaan”, aldus de
bisschoppen.
De Gedragscode Pastoraat 2018 is te
raadplegen op de website van het Bisdom
van ’s-Hertogenbosch.
Toolkit Nalatenschappen naar de
parochies
De toolkit Nalatenschappen biedt
antwoorden op veel gestelde vragen. Met
de verschillende elementen uit de toolkit,
kunnen parochies concreet aan de slag
rond het thema ‘nalaten aan de parochie’,
of hun huidige activiteit op dat terrein een
nieuwe impuls geven. Werving van nalatenschappen is in veel parochies tamelijk
onontgonnen terrein. Dat betekent dat er
kansen zijn om de inkomsten daaruit te
vergroten.
De toolkit is onderdeel van het Talenten
Programma van het bisdom, gericht op
communicatie en fondswerving. De eerste
toolkit werd op maandag 16 april aan
bisschop Gerard de Korte overhandigd
door Ton Lansdaal, coördinator van het
Talenten Programma.

Voor een uitgebreide uitleg over werken
met de toolkit zijn vertegenwoordigers
van parochies van harte uitgenodigd om
deel te nemen aan de informatiebijeenkomst ‘Nalaten aan de parochie’ op
dinsdagavond 29 mei in ’s-Hertogenbosch. De avond wordt verzorgd door

Arjen van Ketel. Parochianen die
belangstelling hebben voor het
thema of die de folder of brochure
willen ontvangen, kunnen contact
opnemen met de eigen parochie.
Mariaomgang ’s-Hertogenbosch op 13 mei
In het centrum van ’s Hertogenbosch wordt in mei de jaarlijkse
Mariaomgang gehouden. Met
ingang van dit jaar vindt die weer
-zoals in het verleden- plaats op
de tweede zondag van mei
(Moederdag) meteen na de laatste
viering op zondagochtend van
11.45 uur in de Sint-Janskathedraal. De eeuwenoude bidtocht
vertrekt bij goed weer op 13 mei
rond 12.45/13.00 uur vanuit de
Sint-Jan. De tocht duurt ongeveer
een uur. Na terugkeer in de kathedraal is er een korte gebedsdienst
ter afsluiting. Vanaf 2018 is ook
de traditie weer opgepakt dat het
Onze Lieve Vrouwe Gilde uit
Aarle-Rixtel de bidtocht afsluit.
Pastores, parochianen, pelgrims
en belangstellenden, zijn van
harte uitgenodigd om deel te
nemen aan de Mariaomgang. In
de bidtocht wordt het beeld van de
Zoete Moeder meegedragen door
leden van de Broederschap van
Onze Lieve Vrouw. Het Mariabeeld wordt geflankeerd door vier
flambouwen met bloemen, die
gedragen worden door studenten
van het Sint-Janscentrum, het
seminarie van het Bisdom van
's-Hertogenbosch.
In de bidtocht lopen de bisschop
van Den Bosch, priesters, diakens,
kanunniken en acolieten mee. Het
Bossche gilde De Oude Schuts en
de Stadspijpers zorgen, naar oud
gebruik, voor ruim baan voor de
stoet. Ook broederschappen van
elders, die veelal ook de Mariaverering ondersteunen in de
kerken waaraan zij verbonden
zijn, worden hiervoor uitgenodigd. Zo worden broederschappen

uit Weert, Susteren, Maastricht,
Delft, Bergen op Zoom, Mechelen
te België, Antwerpen alsook de
Broederschap van het Hoogheilig
Sacrament van de Sint-Jan voor
de bidtocht uitgenodigd.
De Mariaomgang in ’s-Hertogenbosch kent een rijke historie. De
legende uit de Middeleeuwen
vertelt dat Maria, gedurende de
dagen van de pest, de stad in een
stormachtige nacht doorkruiste.
De volgende morgen bleek iedereen genezen te zijn in de straten,
die zij had doorwandeld. Het
beeld van de Zoete Moeder stond
als altijd op haar troon, maar de
voeten en de zoom van het kleed
waren met slijk en straatvuil
bedekt en getuigden van haar
nachtelijke tocht.
Uit dankbaarheid zou men
besloten hebben om jaarlijks een
Plechtige Omgang te houden door
de straten die Zij, zegenend en
genezend, was doorgelopen. De
bidtocht trekt jaarlijks veel
belangstellenden naar de stad.
WJD 2019:
Discover your identity!
Iedereen tussen de 18 en 30 jaar is
van harte uitgenodigd om in
januari 2019 mee te gaan naar de
Wereldjongerendagen in Panama!
In het bijzonder worden Young
Professionals (jonge mensen die
nog maar net de arbeidsmarkt
hebben betreden) en studenten uitgenodigd. Tijdens de WJD-reis
krijgen jongeren de mogelijkheid
om op zoek te gaan naar antwoorden op vragen als: Wie ben ik?
Wat vind ik belangrijk? Wat doet
mijn (katholieke) identiteit ertoe
op de plek waar ik werk of studeer?
Streams
Uniek voor deze Wereldjongerendagen is het aanvullende keuzeprogramma in de vorm van zogenoemde ‘streams’ tijdens de reis
en voorbereiding. Deze streams

sluiten aan bij de vragen en belevingswereld van Young Professionals en geven
de reis een nieuwe, verdiepende laag. Ze
staan in het teken van het thema ‘Discover
your identity’ en sluiten tevens aan op het
mariale thema ‘Zie de dienstmaagd des
Heren, mij geschiede naar uw woord’ (Lc.
1,38) dat paus Franciscus heeft gekozen
voor de WJD in Panama.
Jongeren kunnen kiezen voor streams die
aansluiten op hun werk- en/of
interessegebied, bijv. onderwijs, de
sociale leer van de Kerk, duurzaamheid,
leiding geven, theologie, kennismaking
met het katholieke geloof of
geloofsverdieping. Er is een breed scala
aan christelijke en maatschappelijke
organisaties betrokken bij het ontwerpen
en uitvoeren van het keuzeprogramma.
Voor sommige streams zal aan het einde
van de reis een getuigschrift worden
aangeboden, zodat de reis kan worden
ingezet als bij-/nascholing op het werk.
Meer informatie over de streams en reis-

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van het
bisdom van ’s-Hertogenbosch
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belangstellenden.
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Bezoekadres:
Parade 11
5211 KL ’s-Hertogenbosch
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mogelijkheden is te vinden op:
www.wjd.nl.
Discover WJD
Op vrijdagavond 25 mei vindt er
op het bisdomkantoor in ’s-Hertogenbosch ‘Discover WJD’
plaats. Tijdens deze avond kunnen
jongeren, die interesse hebben in
de WJD, kennismaken met de
WJD-reis naar Panama, de Panamese cultuur en met elkaar.

Barmhartige vader,
U roept ons om ons leven te
leiden als een weg naar
verlossing. Help ons het verleden
met dankbaarheid te herinneren,
het heden met moed te omarmen
en de toekomst met hoop op te
bouwen.
Heer Jezus, onze vriend en
broeder, wij danken u dat u vol
liefde op ons neerziet. Laat ons
luisteren naar uw stem zoals die
weerklinkt in het hart van
iedereen door de kracht en het
licht van de Heilige Geest.
Zilveren priesterjubileum
Mgr. Ron van den Hout

De avond start om 18.30 uur met
een gezamenlijke maaltijd in
Panamese sferen. Daarna zullen
medewerkers van de Panamese
ambassade ons vertellen over
Panama en ons meenemen in de
Panamese cultuur. Na een korte
pauze zullen we daarna alles
horen over de WJD-reis ‘Discover
your identity’, de streams en
welke sponsoracties er op touw
gezet worden. Jongeren die graag
naar deze avond komen, kunnen
zich aanmelden via de Facebookpagina van Jong Bisdom Den
Bosch of door een mail te sturen
naar:
jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Iedereen is uitgenodigd om
bekendheid te geven aan de WJD.
Posters en brochures om te verspreiden in bijvoorbeeld de
parochie en op scholen, zijn te
bestelen via:
jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Uiteraard is ook de steun in de
vorm van gebed zeer welkom,
bijvoorbeeld door het bidden van
het speciale WJD-gebed:

Op de feestdag van de H. Bonifatius, 5 juni, zal het 25 jaar geleden
zijn dat bisschop Ron van den
Hout van het bisdom GroningenLeeuwarden, door Mgr. Ter
Schure tot priester is gewijd.
Vorig jaar, 3 juni, is zijn
bisschopswijding groots gevierd.
Mgr. Van den Hout wil daarom
op bescheiden wijze bij zijn 25jarig priesterjubileum stilstaan en
wel op zondag 10 juni in
Dokkum, tijdens de jaarlijkse
Bonifatiusdagen. Het thema voor
dit jaar is: ‘Geloof, hoop en
liefde’.
U wordt van harte uitgenodigd
voor de festiviteiten in Dokkum.
Het programma ziet er als volgt
uit:
11.00 uur Eucharistieviering
Bonifatiuskerk Dokkum
12.30 uur Processie naar
Bonifatiuspark
13.30 uur Lunch en gelegenheid
tot felicitatie
15.00 uur Gebedsviering
16.00 uur Afsluiting
Aanmelding voor de lunch graag
voorafgaand bij mw. V.
Bouwman, e-mail:
v.bouwman@bisdomgl.nl.

