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Vorig jaar heb ik voor het eerst in Oetel-

donk het carnaval gevierd. Als bisschop
mocht ik toen prins Amadeiro in het bisschopshuis ontvangen. Dit jaar kwam de
prins weer langs. Bij de ontvangst kunnen
grappen en grollen natuurlijk niet ontbreken. Het tweegesprek met de prins had
overigens een meer serieuze ondertoon. Ik
ben in mijn geboorteplaats Vianen niet
met carnaval opgegroeid. In ons gezin bestond alleen de gewoonte om op Vastenavond voor de kinderen iets lekkers te
bakken. Moeder maakte pannenkoeken,
poffertjes of wafels. Uitbundig carnaval
vieren is dan ook niet aan mij besteed.
Naast dat ik de prins heb ontvangen, ben
ik naar het Oetelconcert geweest. Zo
maakte ik op een bescheiden manier iets
van carnaval mee. Bij ieder feest zijn er
mensen die geen maat kunnen houden, dat
geldt helaas ook voor het carnaval. Wanneer mensen hun grenzen kennen en de
ander in zijn waarde laten, kan carnaval
voor iedereen een feest zijn. Een feest van
heilzame relativering en verbroedering.
Veertigdagentijd
Inmiddels is met Aswoensdag de Veertigdagentijd weer begonnen. Wij worden uitgenodigd om ons te bezinnen op de betekenis van het leven, het lijden en sterven
van Christus. In mijn jeugd had ik een
vastentrommeltje. Het snoepgoed dat ik in
de vastentijd kreeg, werd daarin bewaard.

Op zondag maar met name na Pasen mocht je uit dat trommeltje
snoepen. In mijn parochiekerk
waren de beelden met paarse doeken bedekt en de luiken van het
hoofdaltaar waren gesloten. Zo
werd thuis en in het kerkgebouw
de versobering die past bij de
voorbereiding op Goede Vrijdag
en Pasen duidelijk merkbaar.
Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw verschoof de aandacht
van persoonlijke “versterving”
naar de inzet voor meer sociale
rechtvaardigheid. De zuigkracht
van de huidige cultuur is groot.
Als wij door de stad lopen worden
wij voortdurend verlokt om leuke
spullen te kopen of anderszins te
consumeren. Het is heel goed om
het individuele vasten en de inzet
voor gerechtigheid met elkaar te
verbinden. Minder kopen en het
uitgespaarde geld ter beschikking
stellen van de Vastenactie is nog
steeds een prima combinatie.
Verkiezingen
Dit jaar worden tijdens de Veertigdagentijd verkiezingen voor de
gemeenteraad gehouden. In onze
steden en dorpen leeft bij niet
weinig mensen het nodige onbehagen. Sommige partijen maken
van dit ongenoegen gebruik om
mensen te verleiden tot negativisme en extremisme. De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd van
verbinding. Bekoelde relaties kunnen worden vernieuwd en gebroken relaties worden hersteld. Dat
geldt voor ons persoonlijk leven
maar ook voor het maatschappelijk leven. De tijd dat bisschoppen
een stemadvies geven ligt gelukkig ver achter ons. Toch hoop ik
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dat u bij de komende verkiezingen
kiest voor een partij die mensen
verbindt in plaats van uiteendrijft.
Jezus volgen
In de liturgie van de Veertigdagentijd worden wij betrokken bij
de laatste fase van het leven van
Jezus. Wij trekken met Hem mee
op weg naar Jeruzalem, richting
het kruis. Voor veel Nederlanders
is het zonder aanloop in één keer
Kerstmis of Pasen. De Kerk leert
ons te wachten en te waken. Daarvoor is er de Advent en de Veertigdagentijd. De komende weken
op weg naar het Paasfeest wordt
ons een spiegel voorgehouden.
Als christenen zijn en blijven wij
altijd leerlingen van de Heer. Iedere dag kunnen wij ook steeds
meer leerling worden. Juist in de
voorbereiding op het Paasfeest
mogen wij groeien in geloof, hoop
en vooral liefde. Als God ons in
Christus liefheeft, wie zijn wij dan
dat wij elkaar niet van harte liefhebben?
Ik wens u een vruchtbare Veertigdagentijd.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda Mgr. De Korte
Doordeweeks: 8.30 uur H. Eucharistie in
de kathedraal (tenzij andere afspraak)
maart 2018
1 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur dekensvergadering
16.00 uur REA
2 15.00 uur boekpresentatie, Tilburg
3 10.30 uur studiedag iconen, SintJanscentrum
19.00 uur H. Vormsel, Oisterwijk
(Petruskerk)
4 10.00 uur H. Vormsel, Veghel
5 11.00 uur Permanente Raad, Utrecht
17.00 uur Eucharistie tijdens het
pastoraal congres van Focolare,
Nieuwkuijk
6 14.00 uur dienstverlenersoverleg
18.30 uur lezing ChristenUnie,
Amersfoort
7 10.00 uur MLB en LKDB, SintJanscentrum
14.00 uur lezing Antonius van
Paduakerk, Eindhoven
8 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur Orde van Malta, Utrecht
9 16.00 uur presentatie boek prof. dr.
H. Rikhof, H. Landstichting
10 19.00 uur H. Vormsel, BoxtelLennisheuvel
11 10.30 uur H. Vormsel, Boxtel
12 15.00 uur Milieuwerkgroep KNR
13 10.00 uur bisschoppenvergadering,
Zeist
18.00 uur netwerkavond Helvoirt
14 12.30 uur onthulling portret,
Groningen
15 10.00 uur stafvergadering
19.30 uur visitatie, Budel
17 Stille omgang, Amsterdam
18 14.00 uur Stabat Mater concert,
Oirschot
19 Lezing Lionsclub, Berlicum
20 10.00 uur automatiseringsbijeenkomst, Veldhoven
21 12.15 uur gebedsdienst Alle Dag
Kerk, Amsterdam
22 10.00 uur stafvergadering
23 10.30 uur Unie NKV
16.00 uur oratie prof. dr. A. van
Wieringen, Tilburg University
24 11.00 uur Eucharistie Orde van Malta
in Utrecht

25 Palmzondag
11.00 uur Eucharistie in de
kathedraal
26 19.30 uur Lekenraad
28 lezing VKLO, Zusters
Franciscanessen Oirschot
19.00 uur Chrismamis
29 Witte Donderdag
10.00 uur lezing, SintJanscentrum
19.30 uur Eucharistie,
kathedraal
30 Goede Vrijdag
15.00 uur herdenking lijden
en sterven van Christus
31 Paaszaterdag
19.00 uur ontsteken Paasvuur
op de Parade in Den Bosch
22.00 uur Paaswake
Benoemingen / ontslagen
Mevrouw drs. A.M.D. Herinx te
Nijmegen per 22 oktober 2017
eervol ontslag van de zending en
opdracht als pastoraal werkster
van de parochie Heilige Stefanus
te Nijmegen.
Mevrouw P.M. van Bohemen te
Tilburg per 1 december 2017
tevens zending en opdracht als
pastoraal werkster bij Servicecentrum het Laar te Tilburg.
De hoogeerwaarde heer drs.
H.G.T.J. Miltenburg per 1
februari 2018 benoeming tot
waarnemend pastoor van de
parochie Emmaus te Tilburg.
Mevrouw A. van Veelen lic. te
Sint Hubert per 1 februari 2018 de
zending en opdracht als pastoraal
werkster van de parochie Heilige
Johannes de Doper te Schaijk
onder gelijktijdig eervol ontslag
van de zending en opdracht als
pastoraal werkster van de
parochie Heilige Franciscus te
Kerkdriel.
De zeereerwaarde pater R.J.
Putman ofm te Amsterdam per
11 maart 2018 benoeming tot

pastoor van de parochie Heilige
Franciscus te Kerkdriel.
Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts te
‘s-Hertogenbosch per 11 maart
2018 eervol ontslag als
waarnemend pastoor van de
parochie Heilige Franciscus te
Kerkdriel
In memoriam
Op 9 januari 2018 is te Herpen
overleden de zeereerwaarde heer Henricus
Josephus Antonius
Maria Dumoulin, emeritus-pastoor van de Parochie H. Marcus te Oisterwijk en
emeritus-rector van Huize Maasland te Herpen.
De zeereerwaarde heer Dumoulin
is geboren in ’s-Hertogenbosch op
23 oktober 1923 en tot priester
van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 3 juni 1950.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te
Druten (parochie H.H. Ewalden)
van 1950 tot 1953, als kapelaan te
Sint Michielsgestel (parochie H.
Michaël) van 1953 tot 1957, als
kapelaan te Tilburg (parochie H.
Margarita Maria Alacoque) van
1957 tot 1961 en als kapelaan te
Vught (parochie O.L. Vrouw
Middelares) van 1961 tot 1968.
Per 19 april 1968 werd hij benoemd tot pastoor van de Parochie H. Marcus te Oisterwijk uit
welke functie hem per 1 oktober
1989 eervol ontslag werd verleend. Per gelijke datum werd hij
benoemd tot rector van Huize
Maasland te Herpen. Per 1 augustus 2006 is hem wegens emeritaat
eervol ontslag verleend.
Op 10 januari 2018 is te Nijmegen
overleden de eerwaarde
heer Martinus Petrus
Cornelis van Hoof,
emeritus-diaken van de
parochies te Heusden,

Herpt en Hedikhuizen (Pastorale Eenheid
De Bernse Maasparochies).
Diaken Martien van Hoof is geboren te
Eindhoven op 20 juli 1945 en tot permanent diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 24 september 1994
waarna hij werd benoemd tot diaken van
de parochies H. Johannes’ Geboorte en
Goddelijke Voorzienigheid te Vlijmen.
Per 1 januari 2000 is hij benoemd tot diaken van de parochies H. Catharina te
Heusden, H. Catharina van Alexandrië te
Herpt en H. Lambertus te Hedikhuizen, uit
welke functie hem per 1 juni 2007 wegens
gezondheidsredenen eervol ontslag is verleend.
Op 19 januari 2018 is te Tilburg overleden
de zeereerwaarde heer Jacobus
Adrianus Johannes Josephus
(Jacques) Schrauwen, emeritus-pastoor van de Parochie H.
Antonius van Padua te TilburgKorvel.
De zeereerwaarde heer Schrauwen is geboren in Zevenbergen op 15 maart 1929
en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 12 juni 1954.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens
werkzaam als kapelaan te Moergestel (parochie St. Jans’ Onthoofding) van 1954 tot
1957, als kapelaan te Veldhoven (parochie
H. Jozef) van 1957 tot 1965 en als kapelaan te Tilburg (parochie H. Margarita
Maria Alacoque) van 1965 tot 1969).
Per 7 februari 1969 werd hij benoemd tot
pastoor van de Parochie H. Antonius van
Padua te Tilburg (Korvel) uit welke functie hem per 1 juli 2004 wegens emeritaat
eervol ontslag is verleend.
Mogen zij rusten in vrede!
Impulsdag voor gezins-, tiener- en
jongerenwerk: ‘God is er al’
In het werken met jonge mensen willen
we hen graag (verder) laten kennismaken
met God. Laten we eerlijk zijn; dit is geen
gemakkelijke uitdaging! In de moderne
samenleving ervaren ze de wereld van de
Kerk soms als anders, vreemd en ouderwets. We zien dat jongeren, jonge ouders,
kinderen en tieners zich vaak liever ge-

deisd houden in de gesprekken in
onze samenleving rond geloven.
Hoe kan de brug geslagen worden
naar gesprekken van alledag? Hoe
kunnen we woorden en beelden
vinden die passen in onze huidige
tijd en jonge mensen (verder) laten kennismaken met God? Deze
uitdaging willen we graag samen
aangaan.
Tijdens de impulsdag ‘God is er
al’ voor (vrijwillige) werkers in
het gezins-, tiener- en jongerenpastoraat gaan we op zoek naar
antwoorden op dergelijke vragen.
In het plenaire gedeelte van deze
impulsdag zal cultuurtheoloog
Frank Bosman ons op weg helpen
met het vinden van de antwoorden
in de huidige samenleving en cultuur. Naast deze inleiding zijn er
verschillende workshops en is er
ruim de tijd voor ontmoeting en
uitwisseling.

De afdeling Jeugd en jongeren en
de gedelegeerde voor gezinspastoraat nodigen alle betrokkenen (en
geïnteresseerden) bij het werken
met kinderen, tieners, jongeren en
jonge ouders van harte uit voor de
impulsdag op zaterdag 14 april
van 10.00 tot 14.00 uur in
’s-Hertogenbosch (Sint Janscentrum). U kunt zich voor deze impulsdag aanmelden door een email te sturen naar:
avdels@bisdomdenbosch.nl

met daarin uw naam, contactgegevens en wat uw betrokkenheid is
bij gezins-, tiener- en/of jongerenwerk.

Meer informatie, o.a. programma
en workshops, is te vinden op
www.jongbisdomdenbosch.nl.
Palmzondag = Wereldjongerendag
In bisdommen over de hele wereld wordt ieder jaar op Palmzondag Wereldjongerdag gevierd.
Jongeren over de hele wereld komen samen in hun eigen bisdom,
ontmoeten elkaar, vieren samen
en verdiepen zich in geloof. Natuurlijk doen wij dit ook in ons
bisdom!
Op Palmzondag 25 maart zijn alle
tieners, jongeren en jongvolwassenen (12 - 30 jaar) uit het bisdom
van ’s-Hertogenbosch van harte
uitgenodigd in Oisterwijk (De
Lind 52) om samen Wereldjongerendag te vieren.
We starten de dag met een mooie,
actieve Palmzondagviering in de
parochie, gaan samen eten, hebben actieve en verdiepende workshops en horen een update over de
Wereldjongerendagen in Panama!
Op www.jongbisdomdenbosch.nl
is meer informatie te vinden over
het programma, de workshops en
het thema voor deze Palmzondag.
Iedereen van 12 t/m 30 jaar kan
zich t/m 18 maart opgeven voor
de Wereldjongerendag door een
email te sturen naar:
jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Werelddag van de Armen
In zijn preek op de Werelddag van
de Armen riep paus Franciscus
ons op om Jezus te ontmoeten in
de armen. In de armen klopt Jezus
aan de deur van ons hart, dorstend
naar onze liefde.

Als wij onze handen openen voor de armen en onze handen uitsteken naar mensen in nood, tonen wij echte goedheid en
kracht; niet met gesloten vuisten, maar in
handen uitgestoken naar de armen, naar
het gewonde Lichaam van onze Heer. Het
is niet genoeg om niets fout te doen, maar
we moeten goed doen. God is geen conducteur die ongestempelde kaartjes zoekt,
maar de liefhebbende Vader, die zoekt
naar mensen aan wie hij zijn Schepping en
plannen kan toevertrouwen, aldus paus
Franciscus.
Nu wordt er wel eens gezegd: “In onze
dorpen zijn geen armen.” Nou, dat klopt
deels ook nog. Dat komt omdat de burgerlijke overheid veel van haar sociaal maatschappelijke dienstverlening gebundeld
heeft in zogenoemde ‘centrumgemeenten’.
In ons bisdom zijn dat ’s-Hertogenbosch,
Tilburg, Eindhoven, Helmond, Nijmegen
en Oss. Dat betekent voor onze Parochiële
Caritas Instellingen (PCI’s), diaconale

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van het
bisdom van ’s-Hertogenbosch
De BisdomNieuwsbrief wordt gratis
verspreid bij het pastoraal kader en bij
belangstellenden.

werkgroepen en andere initiatieven zoals bijvoorbeeld straatpastoraat dat zij relatief zwaar worden belast. Regionale samenwerking tussen PCI’s en andere diaconale initiatieven is daarom zeer
aanbevelenswaardig.
In ons bisdom zijn 25 PCI’s
actief. Op grond van het motu
proprio (wat verstaan mag worden
als een ‘dringende aanwijzing’)
Intima Ecclesiae Natura, van paus
Benedictus XVI, dient in iedere
parochie zo’n instelling actief te
zijn. Voor een aantal parochies is
er dus nog werk aan de winkel.
De diocesane diaconie van het
bisdom ondersteunt de parochies
daar graag bij.
Embregt Wever

Bezinningsmiddag
Cenakelkerk
Op donderdagmiddag 22 maart
2018 vindt er een bezinningsmiddag plaats met als thema ‘De
Eucharistie dieper beleven’ in de
Cenakelkerk nabij Nijmegen.
Eenieder die geïnteresseerd is in
dit onderwerp, is van harte
welkom!

Chrismamis
Ieder jaar wordt aan de vooravond
van Witte Donderdag in de SintJanskathedraal in Den Bosch de
Chrismamis gevierd. Tijdens deze
eucharistieviering hernieuwen de
priesters hun wijdingsbeloften aan
de bisschop en wordt het chrisma
gewijd en de zieken- en
catechumenenolie gezegend.

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

pastoraal assistenten en de
religieuze gemeenschap zijn ook
alle gelovigen van ons bisdom
uitgenodigd om de Chrismamis
mee te vieren.
Ook dit jaar is er een diaconale
actie aan de chrismamis
verbonden. Meer hierover leest u
op www.bisdomdenbosch.nl

De Chrismamis is dit jaar op
woensdag 28 maart om 19.00 uur.
De Chrismamis is een jaarlijks
hoogtepunt voor heel de
diocesane Kerk die samenkomt
rondom de bisschop.
De bisschop spreekt daarom de
wens uit dat de Chrismamis een
echt diocesaan karakter zal
dragen. Naast de priesters,
diakens, pastoraal werkenden,

Om 16.30 uur is er een lezing van
broeder Johan te Velde osb van de
benedictijner St. Willibrordsabdij
te Doetinchem over de grondstructuur van de Eucharistie.
Daarna zal prof. dr. Herwi Rikhof,
pastor van de Cenakelkerk, een
bezinning begeleiden over de
Eucharistie aan de hand van
enkele afbeeldingen in de
Cenakelkerk.
De bijeenkomst wordt rond 18.15
uur afgesloten met een broodje en
een drankje. De dag wordt
georganiseerd door het Centrum
voor Parochiespiritualiteit (CPS)
in samenwerking met de
Cenakelkerk.
Voor meer informatie:
www.parochiespiritualiteit.org

