BISDOMNIEUWSBRIEF
Steeds weer blijken wij, mensen,
in staat tot onvoorstelbare wreedheden. Mensen dompelen andere
mensen in pijn en verdriet. Al
lange tijd horen wij over de verschrikkelijke oorlog in Syrië. Een
wrede dictator bombardeert zijn
eigen bevolking. Ook vele kinderen zijn al het slachtoffer geworden.

PASEN 2018
IK BEN BIJ JULLIE
Met Aswoensdag zijn wij op weg gegaan
naar het Paasfeest. Inmiddels zijn wij het
opstandingsfeest van onze Heer dicht genaderd. Wij gaan binnenkort opnieuw vieren dat God Christus niet in de dood heeft
achtergelaten maar nieuw en ander leven
heeft geschonken. Over dat nieuwe leven
kunnen wij niet veel zeggen. Alle leven
dat wij immers kennen, is eindig en sterfelijk. De Bijbel spreekt over het Paasleven
als een vorm van leven waarop de dood
geen greep heeft. Dat maakt het opstandingsleven tot een geheim. Dat geheim
van de Paasmorgen vormt voor ons allen
wel een bron van hoop. Ons leven is niet
opgesloten tussen geboorte en dood. Wij
mogen erop vertrouwen dat onze God
trouw is tot over de grens van dit aardse
leven heen. Allen die met Christus zijn
verbonden, mogen hopen op een thuiskomen bij onze Heer.
Kruis dragen
Ondertussen wordt het bestaan van niet
weinig mensen eerder bepaald door de
duisternis van Goede Vrijdag dan door het
licht van Pasen. Op verschillende plaatsen
in onze wereld worden verschrikkelijke
oorlogen gevoerd. Mensen worden vermoord en verkracht. 65 Miljoen vluchtelingen hebben huis en haard verloren.

Verborgen verdriet
Dichter bij huis is dat verdriet,
vaak verborgen, ook aanwezig.
Sommigen hebben recent een
dierbare begraven en zullen met
een lege plaats aan tafel de komende Paasdagen vieren. Anderen
lijden door werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. Niet alleen
ouderen maar ook jongeren zijn
intens eenzaam. Iedere ochtend
hopen zij dat het weer avond is en
iedere avond hopen zij dat het
weer ochtend is.
En toch
En toch gaan wij ook dit jaar opnieuw het Paasfeest vieren, al
staat het kruis nog midden in onze
wereld of ons eigen leven. In onze
kerken weerklinkt het getuigenis
van nieuw leven. De gekruisigde
Christus is opgewekt uit de dood.
In het evangelie naar Mattheüs lezen wij de belofte van Christus:
“Zie ik ben bij jullie alle dagen tot
aan de voleinding van de wereld”
(vgl. Mattheüs 28,10). Christus
wil ons met zijn Geest bemoedigen en inspireren tot een leven
van navolging. Dit kostbare hart
van ons katholieke geloof staat
ook het komende Paasfeest weer
centraal in verkondiging en zang.
Zal het ook landen in ons hart?
Juist voor mensen die door het
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leven geslagen zijn, kan de Paasboodschap als geheimtaal overkomen. Voor verdrietige, rouwende
en afgeschreven mensen is het
veelal moeilijk om het Paasnieuws vertrouwen te geven.
Ik hoop dat desondanks de boodschap van het goddelijke licht in
onze aardse duisternis het geloof
in ons hart mag voeden, heel bijzonder in het leven van de rouwdrager en de zieke; in het leven
van de werkeloze en de eenzame
mens. God is Christus trouw gebleven tot over de grens van de
dood heen. Gods trouwe liefde
staat ook als een baldakijn boven
ons bestaan.
Leven vanuit Pasen
In kracht van de Geest worden wij
geroepen om Gods liefde en
trouw te weerspiegelen in de wereld van vandaag. In grote en
kleine daden kunnen wij iets van
de goddelijke liefde zichtbaar maken in ons eigen bestaan. Overal
waar mensen een nieuwe kans
krijgen en opstaan tot nieuw leven, komt iets van Pasen concreet
in beeld. Overal waar goedheid,
waarheid en schoonheid oplichten, mogen wij het werk van de
levende Christus ontdekken.
Vanuit dat geloof wens ik u een
gezegend en zalig Paasfeest.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda Mgr. De Korte

Benoemingen / ontslagen

In memoriam

Doordeweeks: 8.30 uur H. Eucharistie in
de kathedraal (tenzij andere afspraak)
april 2018
1 Eerste Paasdag
10.00 uur Eucharistie, kathedraal
2 Tweede Paasdag
9.30 uur Eucharistie, Breugel
3-5 bezoek Evangelische Kirche van
Kurhessen-Waldeck (D) aan
’s-Hertogenbosch
6 11.30 uur kerkproeverij, Hilversum
18.30 uur H. Vormsel, Boerdonk
7 Power of Fire Vormelingendag,
8 9.30 uur H. Vormsel, BerlicumMiddelrode
9 13.30 uur benoemingencommissie
17.00 uur Adrianusstichting,
Voorhout
10 10.00 uur bisschoppenvergadering,
Zeist
11 10.00 uur overleg bisdom-PKN
19.30 uur lezing Beleggingsfonds
12 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur dekensvergadering
13 15.00 uur Refo 500, Den Bosch
14 19.00 uur H. Vormsel, Den Dungen
15 11.45 uur H. Vormsel, kathedraal
16 15.30 uur herdenking vervolging
Joden, ’s-Hertogenbosch
17 10.00 uur dag voor pastoraal
werkenden
18 10.45 uur Leseurgroep
19 10.00 uur stafvergadering
13.30 uur studiebijeenkomst, SintJanscentrum
19.30 uur lezing, Apeldoorn
20 10.00 uur gesprek met bisschop uit
Eritrea
19.00 uur H. Vormsel, Loosbroek
21 lezing (over ethisch beleggen),
Houten
22 12.00 uur installatie Ruud Roefs als
administrator, Beuningen
23 visitatie Budel
24 14.30 uur lezing, Tilburg
26 10.00 uur stafvergadering
19.30 uur visitatie Tilburg
29 Eucharistie Sacramentskerk,
’s-Hertogenbosch
30 12.00 uur Permanente Raad, Utrecht

De eerwaarde heer A.C.J. Jansen
te Hilvarenbeek Per 1 maart 2018
eervol ontslag als diaken van de
parochie Heilige Norbertus te
Diessen.

Op 5 maart 2018 is te
’s-Hertogenbosch
overleden de
zeereerwaarde heer Dr.
Niek Roeland Marie
Poulssen, emeritushoogleraar exegese en
Oude Testament aan de
Theologische Faculteit Tilburg.

De zeereerwaarde heer J.C.A.
van Zonneveld te Malden per 1
maart 2018 benoeming tot
priester-assistent van de parochie
Heilige Stefanus te Nijmegen.
De zeereerwaarde heer drs.
S.J.M. Schevers te Hedel per 1
april 2018 benoeming tot pastor
van de parochie Heilige
Willibrordus te Gemert onder
gelijktijdig eervol ontslag als
pastor van de parochie Heilige
Franciscus te Kerkdriel.
De zeereerwaarde heer E.G.G.M.
Mutsaerts te Valkenswaard per 1
april 2018 eervol ontslag als
pastor van de parochie Heilige
Willibrord te Valkenswaard.
De heer drs. J.L.M. Swaanen
MEd te Asten per 1 april 2018 de
pastorale opdracht en zending als
pastoraal werker in de parochie
Heilige Franciscus te Asten.
De zeereerwaarde heer R..J.J.
Roefs te Batenburg per 1 mei
2018 benoeming tot waarnemend
pastoor van de parochie Heilige
Johannes XXIII te Beuningen.
De eerwaarde heer R.A.
Schravendeel te Tilburg per 1
mei 2018 benoeming tot diaken
van de parochie Sint Jan de Doper
te Waalwijk onder gelijktijdig
eervol ontslag als diaken van de
parochie Zalige Peerke Donders te
Tilburg.
De eerwaarde heer A.H.H. Gijsen
te Roermond per 1 juni 2018
eervol ontslag als diaken bij de
Penitentiaire Inrichting Grave.

De zeereerwaarde heer Poulssen
is geboren in Oirschot op 20 mei
1927 en tot priester van het
bisdom van ’s-Hertogenbosch
gewijd op 7 juni 1952.
Hij was in het bisdom werkzaam
als kapelaan te Heeze (parochie
H. Martinus) van 1952 tot 1953,
waarna hij tot 1960 in Rome
studeerde. Van 1960 tot 1970 was
hij werkzaam als docent H.
Schrift aan het Groot-Seminarie te
Haaren, waarbij hij per 1 oktober
1967 tevens werd benoemd tot
wetenschappelijk medewerker aan
de Theologische Faculteit Tilburg
i.o.
Per 7 februari 1969 werd hij
benoemd tot hoogleraar exegese
en Oude Testament aan de
Theologische Faculteit Tilburg uit
welke functie hem per 1 juni 1992
wegens emeritaat eervol ontslag is
verleend.
Moge hij rusten in vrede!
MIVA Inspiratiedag
op 1 juni
Op vrijdag 1 juni 2018 vindt in
’s-Hertogenbosch de derde MIVA
Inspiratiedag plaats. Bisschop
Gerard de Korte geeft die dag een
lezing over ‘katholiek sociaal
denken’. Daarnaast presenteert
MIVA het collecteproject van
2018. Dit jaar staat daarbij
Zimbabwe centraal. MIVAmedewerkers Milou Rietveld en
Geertje van der Beele bezochten

het land en vertellen over de projecten van
MIVA.
Het programma van de MIVA
Inspiratiedag is als volgt:
10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.30 uur Introductie
11.00 uur Presentatie MIVA project
Zimbabwe
12.30 uur Lunch
13.30 uur Lezing + gesprek bisschop
Gerard de Korte over ‘Katholiek Sociaal
Denken’
15.00 uur Afsluiting

Jubilea

Roepingenzondag 2018

12½ jaar diaken
24 maart
drs. V.V. Palte, diaken H. Maria
en H. Johannes Evangelist
’s-Hertogenbosch (Zrs. Van
Orthenpoort 18, 5211 ND
’s-Hertogenbosch)
A.A.M. Soeterboek, diaken
Wonderbare Moeder Drunen
(Mgr. Völkerstraat 43, 5171 JM
Kaatsheuvel)

Zondag 22 april is het in de
Rooms-Katholieke Kerk
Wereldgebedsdag voor
Roepingen, ook wel Roepingenzondag genoemd. In zijn
boodschap voor deze zondag
haakt paus Franciscus dit keer aan
bij het thema voor de vergadering
van de bisschoppensynode die in
oktober 2018 in Rome wordt
gehouden, te weten: ‘Jongeren,
het geloof en de onderscheiding
van de roeping’.

Scholentour Vastenactie
2019

De MIVA Inspiratiedag vindt plaats op
het MIVA-kantoor, Havensingel 26,
’s-Hertogenbosch. U kunt zich aanmelden
door het formulier in te vullen op
www.miva.nl
Voor vragen over de Inspiratiedag of de
MIVA-collecte kunt u contact opnemen
met Geertje van der Beele via telefoon:
076 521 71 52 of gvdbeele@miva.nl.
De Stichting Missie Verkeersmiddelen
Actie ziet het als haar missie om lokale
pioniers in Afrika, Azië en LatijnsAmerika te steunen. Deze mensen durven
het voortouw te nemen en zetten zich in
voor kansarme bevolkingsgroepen. Ze zijn
actief op veel terreinen, zoals vrouwenrechten, gezondheidszorg, onderwijs,
mensenrechten en rechten van kinderen.
Vaak werken zij aan kleinschalige
projecten in zeer afgelegen gebieden die
moeilijk bereikbaar zijn. MIVA
ondersteunt deze mensen met onmisbare
vervoers- en communicatiemiddelen.
Daarmee wordt hun bereik vergroot
waardoor zij in staat zijn om meer mensen
te helpen, juist op die plekken waar de
hulp het hardst nodig is en levens kan
redden. De jaarlijkse collecte voor MIVA
vindt dit jaar plaats in het weekend van 26
en 27 augustus.

De Vastenactie 2018 loopt nog tot
en met 16 april. Toch is het nuttig
nu al de aandacht te vestigen op
de scholentour van de Vastenactie
van volgend jaar. De scholentour
bestaat uit workshops, gastlessen
en een musical waarin het
campagneland en een thema dat
aansluit op de vastentijd, centraal
staan.
Scholen kunnen een keuze maken
uit het aanbod. De vraag neemt
ieder jaar toe, vaak door mondtot-mond-reclame tussen leerkrachten. Mocht u als pastoraal
team of als MOV-groep contacten
hebben met basisscholen,
schroom dan niet de scholentour
in een vroeg stadium ter sprake te
brengen. Houd er rekening mee
dat scholen veelal vóór de
zomervakantie hun jaarplan
maken. In de Regio Zuid begint
de zomervakantie dit jaar op 7
juli. Door de toenemende vraag
naar de scholentour heeft de
Vastenactie bovendien behoefte
aan nieuwe gastdocenten. Het is
machtig mooi en dankbaar werk
om die gastlessen te verzorgen.
Neem voor meer informatie over
de scholentour contact op met
missiesecretaris Embregt Wever
(ewever@bisdomdenbosch.nl /
073 523 2035) of kijk op:
www.vastenactie.nl/scholen.

De paus onderstreept in zijn
boodschap drie punten waar het
gaat om roeping: het is belangrijk
de oproep van de Heer te horen, te
onderscheiden en te beleven. Hij
verwijst naar het begin van Jezus’
zending: ‘Deze drie aspecten –
horen, onderscheiding en beleven
– vormen ook de omlijsting aan
het begin van de zending van
Jezus, die na de dagen van gebed
en strijd in de woestijn zijn synagoge van Nazareth bezoekt en die
luistert naar het Woord, de inhoud
van de Hem door de Vader toevertrouwde zending onderscheidt
en verkondigt dat Hij gekomen is
om het “heden” te verwezenlijken
(vgl. Luc. 4, 16-21).’
De Heer blijft vandaag oproepen
om Hem te volgen, zegt paus
Franciscus. “Wij moeten niet
wachten totdat wij volmaakt zijn
om edelmoedig ‘hier ben ik’ te
antwoorden, noch angst hebben
voor onze beperkingen en zonden,
maar met een open hart de stem
van de Heer ontvangen, ernaar
luisteren, onze persoonlijke
zending in Kerk en wereld
onderscheiden en ten slotte deze
beleven in het heden dat God ons
geeft.”
Het Bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft net als een aantal
andere bisdommen en de

Konferentie Nederlandse Religieuzen
materialen (prentje, poster,
gebedenboekje) beschikbaar gesteld voor
Roepingenzondag. Deze zijn als drukwerk
verzonden naar de parochies.
In digitale vorm zijn ze beschikbaar via
www.rkkerk.nl.

Frank Bosman een inspirerende
inleiding waarbij we mogen
ontdekken dat God al op veel
plaatsen aanwezig is. Hoe kunnen
wij dat herkennen? Wat kunnen
we daarmee in het familie-, tieneren jongerenpastoraat?

God is er al! Komt u ook?
De afdeling Jeugd en jongeren en de
gedelegeerde voor familiepastoraat nodigen alle betrokkenen rondom familie-, tiener- en jongerenpastoraat (pastores, vrijwilligers en diegenen die iets
in de parochie willen doen met deze
doelgroep, maar nog niet weten hoe)
van harte uit voor de Impulsdag ‘God
is er al!’ op zaterdag 14 april van
10.00 uur tot 14.00 uur in het St. Janscentrum, Papenhulst 4, ’s-Hertogenbosch. Tijdens het plenaire gedeelte
van de dag geeft cultuurtheoloog

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van het
bisdom van ’s-Hertogenbosch
De BisdomNieuwsbrief wordt gratis
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met daarin uw naam, contactgegevens en wat uw betrokkenheid is bij familie-, tiener- en/of
jongerenpastoraat.
Meer informatie over de
impulsdag ‘God is er al’ is te
vinden op
www.jongbisdomdenbosch.nl.
Kerkproeverij/Back to
church 2018

Na de pauze is er vervolgens
ruimte om op één onderwerp
dieper in te gaan tijdens de
workshops. Deelnemers kunnen
hierbij een keuze maken uit:
1. God in Games
Franks Bosman neemt je mee in
de wondere wereld van games,
tieners, jongeren en geloof.
2. God in het wild
God in reclamefilmpjes, pop up
shops en andere wilde plekken.
Hoe kunnen we daar als parochie
bij komen? En wanneer gaan we
verdwalen? Daar oefenen we mee,
onder leiding van Theo Lamers en
Manon van den Broek
3. God liken!
Hij is al online! Weet jij waar? En
hoe kun jij Zijn boodschap delen?
Ontdek het tijdens deze workshop
over social media gegeven door
jonge communicatiedeskundige
Willem Jan Hanegraaf.
Allen die betrokken zijn bij
familie-, tiener- en/of jongerenpastoraat kunnen zich t/m 8 april
aanmelden voor deze impulsdag
door een e-mail te sturen naar:
avdels@bisdomdenbosch.nl

Ter voorbereiding op
Kerkproeverij/Back to church
2018 organiseert de Raad van
Kerken in samenwerking met
diverse partners een inspiratiedag.
Kerkproeverij is een interkerkelijk
project dat kerken stimuleert om
uitnodigend te zijn. Tijdens de
inspiratiedag worden kerkleiders
en enthousiaste leden toegerust
om hier in de lokale kerk aan bij
te dragen. De inspiratiedag vindt
plaats op vrijdag 6 april bij de
KRO-NCRV in Hilversum.
Sprekers tijdens deze dag zijn
bisschop Gerard de Korte,
dominee René de Reuver
(Protestantse Kerk) en prof. dr.
Stefan Paas, hoogleraar.
Dr. Paas is gevraagd om een
verdiepende inleiding te houden
over nieuwkomers in de kerkdienst. Is er zoiets als een
theologie van de uitnodiging?
Ook praktische kanten komen aan
bod: hoe nodigen we uit en wie?
Welke moeiten en bezwaren zijn
er?
Aanmelden voor de inspiratiedag
van 6 april kan nog! Meer
informatie en mogelijkheid tot
aanmelden is te vinden op:
www.kerkproeverij.nl

