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Chocolademelk en
een appelgebakje
Mijn broer Ben
denkt dat het
Kindje Jezus in de
kerststal wakker
wordt als hij te hard
praat. Ssssht, zegt
hij dan en houdt zijn vinger voor zijn
mond. Geamuseerd hoor ik hem aan. Dat
gaat al jaren zo. Maar dit keer realiseerde
ik mij hoe Ben in een geheel andere
leefwereld verkeert. Hij is inmiddels de
zestig gepasseerd, maar heeft de capaciteiten van een kind. Ben praat en redeneert
als een zesjarige en dat zal altijd zo blijven. Hij zal altijd anderen tot stilte blijven
manen als het gipsen beeldje van het
Kindje in de kamer staat. Zoals hij ook
wel sympathie heeft voor de kerstman,
hoewel hij weet dat die niet echt is.
Ik heb mij wel eens afgevraagd of Ben
weet dat zijn leefwereld anders is dan die
van anderen. Zijn leefwereld is heel klein,
toch geloof ik niet dat hij zijn vaste stramien maar saai vindt. Ben staat altijd
vroeg op om maar op tijd te zijn als het
busje komt dat hem naar het dagverblijf
brengt. Veel te vroeg, maar hij wil er
zeker van zijn dat de chauffeur niet hoeft
te wachten. Eenmaal weer thuis, kijkt hij
naar Duitse tv-programma’s, hoewel hij
geen woord Duits verstaat. En hoewel hij
geen klok lezen kan en de tijdsaanduidingen in de krant hem niets zeggen, zet
hij toch meestal ongeveer op tijd de tv
aan. Na het eten gaat hij afwassen, kijkt
hij tv en daarna op tijd naar bed, om
’s-morgens op tijd op te staan om naar de
werkplaats voor geestelijk gehandicapten
te gaan.
Hij is tevreden met zijn leven. Omdat zijn
leefwereld klein is, kunnen kleine dingen
grote problemen zijn, maar Ben is

tevreden. Op zaterdag nemen mijn
andere broer en beschermengel
Maria hem naar een restaurant
waar men zijn vaste bestelling
kent: warme chocolademelk en
een appelgebakje. En een
chocolaatje om aan de chocomel
toe te voegen. Als hij dan ook nog
eens zijn favoriete tijdschrift - een
Vlaamse tv gids - krijgt, stralen
zijn ogen van vreugde. Zondags
gaat hij altijd naar de kerk. Dat
slaat hij nooit over.
Ik denk niet dat Ben weet dat er
iets bestaat buiten zijn leefwereld.
Ben weet niet wat het is om ontevreden te zijn. Zijn leven is eenvoudig. Hij heeft geen idee van
macht en weelde, van intriges en
dubbele agenda’s. Het maakt hem
ook niet uit van welk merk zijn
kleren zijn. Voor Ben zijn alle
mensen gelijk. Hij maakt geen
verschil tussen de burgemeester
en zijn buurman Tonnie. Iedereen
beschouwt hij als zijn vriend. Hij
begrijpt er niets van als iemand
iets onaardigs doet. Hij doet zijn
kleine taken vol overgave en zal
niet stoppen tot de klus geklaard
is en kan daarna genieten van een
kopje thee. Hij is puur van hart.
Hij is er van overtuigd dat iedereen eerlijk is en dat je moet doen
wat je beloofd hebt. Hij is zo
transparant als maar zijn kan. En
hij vertrouwt op God. Als Ben
bidt, bidt hij als een kind. Hij lijkt
God echt te kennen, is echt
bevriend met Jezus op een manier
die voor ‘volwassen’ mensen
moeilijk te bevatten is.
Ik ben wel eens jaloers op mijn
broer. Jaloers op de zekerheid die
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Ben vindt in zijn eenvoudig
geloof. Ik vermoed dat hij dingen
weet van God waar ik geen benul
van heb. Het zijn dat soort momenten dat ik vermoed dat niet hij
degene is met een handicap, maar
ik. Mijn omstandigheden, mijn
trots, mijn kennis en dat soort
dingen, vormen allemaal handicaps als ik er niet mee omga als
een klein kind. Ik denk dat Ben
dingen begrijpt die ik nooit zal
begrijpen. Hij leeft tenslotte heel
zijn leven met de onschuld van
een kind en is God dankbaar voor
eenvoudige dingen en aardige
mensen. Ik denk dat, als de tijd
daar is, ik zal ontdekken dat God
gebeden verhoort van een jongen
die gelooft dat hij stil moet zijn
om het Kindje in de kribbe niet
onnodig wakker te maken. En Ben
zal in het geheel niet verbaasd
zijn.
+ Rob Mutsaerts
hulpbisschop
Diocesaan landschap goeddeels heringericht
Omdat de oude kerkstructuren,
die nog stammen uit het Rijke
Roomse leven niet langer volstaan, zet het beleidsplan van het
bisdom “Groeien in geloof,
geloven in groei” in op de vorming van nieuwe parochies. Het
beleidsplan ziet de nieuwe parochie als een krachtig instrument
om goed te kunnen inspelen op de
uitdagingen van de huidige geseculariseerde maatschappij en als
een geëigend middel om ook in de
toekomst de Blijde Boodschap te

kunnen blijven verkondigen. In 2009 is
gestart met een tiental pilots, waarin met
vallen en opstaan is gezocht naar een antwoord op de vraag hoe het diocesaan beleid het best lokaal vorm gegeven kon
worden. Van de opgedane ervaringen is
geprofiteerd bij de samenvoegingstrajecten, die in de afgelopen jaren volgden.
Maar er volgden ook bijstellingen in het
beleid: de criteria voor de naamgeving van
de nieuwe parochie werden scherper geformuleerd; de nieuwe parochies moeten
beschikken over een gebouwenplan en
vooral: de termijn waarbinnen de herverdeling van parochies gerealiseerd moet
zijn werd verkort van 2020 naar 1 januari
2015.
Het bisdom heeft veel waardering voor alle pastores, parochiebestuurders of stuurgroepleden, die in de voorbereiding van
nieuwe parochies veel tijd en energie gestoken hebben in o.a. het inventariseren
van gegevens, het uitwerken van plannen
en het redigeren van tekstvoorstellen. Veel
tijd ging zitten in het bepalen van een passende structuur, waarbij steeds duidelijker
werd dat de nieuwe parochie vooral een
netwerk van geloofsgemeenschappen zal
zijn, waarbij de nadruk ligt op de lokale
gemeenschappen als ‘knooppunt’, maar
die als knooppunt niet kunnen functioneren zonder de onderlinge relaties die om
steeds verdere uitwerking en
verdieping
vragen.
Het is eigen
aan reorganisatieprocessen dat zich spanningen
voordoen, maar desondanks verliepen diverse trajecten redelijk harmonieus of
zelfs heel creatief, waarbij de puzzelstukjes steeds beter op hun plek vielen. De
opgevoerde druk speelde de samenvoegingstrajecten soms danig parten. Bovendien was er in min of meerdere mate ook
sprake van weerstand (“waarom zo snel?”,
“wij zijn nog heel vitaal!”) of wantrouwen, wat zich uitte in terugkomen op
eerder gemaakte afspraken of steeds ande-

re voorwaarden stellen of zelfs
persoonlijke verwijten maken.
Soms was een extra bijeenkomst
van een stuurgroep nodig om zaken uit te praten.
Per 1 januari 2015 zijn weer 9
nieuwe parochies opgericht, wat
het totaal brengt op 45. Enkele parochies hebben gelimiteerd uitstel
van enkele maanden gekregen om
hen de kans te bieden het proces
zorgvuldig tot een goed einde te
brengen; andere parochies kregen
uitstel omdat wezenlijke voorwaarden ontbraken zoals de beschikbaarheid van een pastoor.
De verkaveling van parochies is
zo goed als rond. Maar het eigenlijke werk begint nu pas. De opbouw van de nieuwe parochie
vraagt blijvende aandacht; het in
de praktijk brengen van de afgesproken voornemens zal nog de
nodige tijd vergen, waarbij, naar
ik hoop, de inhoud niet vergeten
wordt. De nieuwe parochie is bedoeld om samen te werken aan de
opdracht van ons samen kerk-zijn,
een gemeenschap rond Christus te
vormen en Hem en zijn Evangelie
te verkondigen. Het diocesaan beleidsplan formuleerde daartoe vier
speerpunten en mijn wens aan het
begin van het nieuwe jaar is, dat
(nieuwe) parochies er in slagen
deze op een aansprekende en
vruchtbare wijze vorm te geven.
Co Broekhuizen,
Dienst Parochie Ontwikkeling
Nieuwe parochies
Per 1 januari 2015 heeft Mgr. A.
Hurkmans opgericht de R.K. Parochie Heilige Johannes XXIII,
gevestigd te Beuningen, welke tot
stand is gekomen middels samenvoeging (fusie) van de parochies
H. Cornelius, Beuningen, H. Johannes de Doper, Ewijk, H. Anto-

nius van Padua, Winssen en H.
Andreas, Weurt.
De parochie zal worden bediend
door een pastoraal team bestaande
uit de zeh H.J.M. van Dooren,
pastoor, de zeh J.W.H.M. de
Waal, mede-pastor, de zep L.J.G.
Visschedijk mhm, mede-pastor en
de eh L.M.J. Donkers, diaken.
Per 1 januari 2015 heeft Mgr. A.
Hurkmans opgericht de R.K. Parochie Heilige Hart, gevestigd te
Boxtel, welke tot stand is gekomen middels samenvoeging (fusie) van de parochies Verrijzenisparochie, Boxtel, H. Theresia,
Lennisheuvel, H. Willibrordus,
Esch en St. Jans Onthoofding,
Liempde.
De parochie zal worden bediend
door een pastoraal team bestaande
uit de zeh drs. J.H.E.T.M. Grubben, pastoor, de zeh drs. R.G.
Niessen, mede-pastor, de weh G.
de Jong, kapelaan en de eh P.
Flesia, diaken. Het pastoraal team
zal worden bijgestaan door de zeh
H.J.M. van den Tillaart, assistent
en de zep J.J.E.M. de Visser
ofm.cap, assistent.
Per 1 januari 2015 heeft Mgr. A.
Hurkmans opgericht de R.K. Parochie Zalige Pater Eustachius
van Lieshout, gevestigd te Beek
en Donk, welke tot stand is gekomen middels samenvoeging
(fusie) van de parochies O.L.
Vrouw Presentatie, Aarle-Rixtel,
Beek en donk, Beek en Donk, H.
Servatius, Lieshout en O.L.
Vrouw van Lourdes, Mariahout.
De parochie zal worden bediend
door de zeh drs. J.G.A.M. Verbraeken, pastoor.
Per 1 januari 2015 heeft Mgr. A.
Hurkmans middels fusie samengevoegd de parochie De Goede
Herder, gevestigd te Tilburg en de

parochie H. Margarita Maria Alacoque te
Tilburg, waarbij de R.K. Parochie De
Goede Herder verkrijgende rechtspersoon
is.
Per 1 januari 2015 heeft Mgr. A. Hurkmans opgericht de R.K. Parochie Heilige
Nicasius, gevestigd te Geldrop, welke tot
stand is gekomen middels samenvoeging
(fusie) van de parochies H. Brigida, Geldrop, St.Martinus en St. Jan, Heeze, H.
Petrus’ Banden, Leende, H. Lucia, Mierlo
en H. Catharina van Alexandrië, Sterksel.
De parochie zal worden bediend door een
pastoraal team bestaande uit de zeh
J.P.M.G. van der Maazen, pastoor, de zeh
J.F. Kloeg, mede-pastor, de zep W. van
Meijl sds, mede pastor, de weh P.A.M.
Koen, kapelaan, de weh M.J. Varayankunnel, kapelaan en de eh H.C.A.M. van
Leuken, diaken.
Per 1 januari 2015 heeft Mgr. A. Hurkmans opgericht de R.K. Parochie Heilige
Johannes de Doper, gevestigd te Schaijk,
welke tot stand is gekomen middels samenvoeging (fusie) van de parochies H.
Lucia, Ravenstein, H. Lambertus, Huisseling, H. Willibrordus, Demen-Dieden, H.
Michaël, Deursen-Dennenburg, H.VictorH. Antonius, Neerloon-Overlangel, H. Sebastianus, Herpen en H. Antonius Abt,
Schaijk-Reek.
De parochie zal worden bediend door een
pastoraal team bestaande uit de zeh
H.J.J.A. Spiertz, pastoor, de zep H.A.E.
Zandbelt cssp, pastor-assistent, de zep
A.B.M. Driever mhm, pastor-assistent, en
de eh C.H.M. Lamers, diaken.
Per 1 januari 2015 heeft Mgr. A. Hurkmans opgericht de R.K. Parochie Heilige
Willibrordus, gevestigd te Gemert, welke
tot stand is gekomen middels samenvoeging (fusie) van de parochies De 3Eenheid, Gemert-De Mortel, H. Willibrordus, Bakel, H. Willibrordus, Milheeze, H. Margaretha Maria Alacoque, De
Rips en O.L. Vrouw Tenhemelopneming,
Handel.

De parochie zal worden bediend
door een pastoraal team bestaande
uit de zep J.J.H.H. Bonten ocd,
pastoor, de zep J.D. Campos ocd,
mede-pastor, de zep L.H. Veras
Tito ocd, mede-pastor en de eh
J.A.M. van den Bosch, diaken.
Per 1 januari 2015 heeft Mgr. A.
Hurkmans opgericht de R.K. Parochie Heilige Willibrordus, gevestigd te Oss, welke tot stand is
gekomen middels samenvoeging
(fusie) van de parochies H. Willibrordus, Berghem, H. Lambertus,
Haren, H. Petrus’ Banden, Macharen, H. Servatius, Megen en H.
Willibrordus, Oss.
De parochie zal worden bediend
door een pastoraal team bestaande
uit de heh drs. C. Mennen, pastoor, de weh J.W.M. Beekman,
kapelaan en de eh drs. E.A.M.
Veldman, diaken.
Per 1 januari 2015 heeft mgr.
A.Hurkmans middels fusie samengevoegd de parochie Heilige
Maria, gevestigd te Rosmalen en
de parochie Emmaus, Maaspoort
en San Salvator te ’s-Hertogenbosch, waarbij de R.K. Parochie
Heilige Maria verkrijgende
rechtspersoon is.
Benoemingen en ontslagen
Mevrouw drs. P.J.M. van DoornNelissen te Tilburg per 1 november 2014 eervol ontslag van de
pastorale opdracht als pastoraal
werkster ten behoeve van de R.K.
geestelijke verzorging in Amarant
te Tilburg.
De eh drs. J.C.E.M. van den Akker te Druten per 1 december
2014 eervol ontslag als diaken
van de parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara te Druten.
De zep J.J.E.M. de Visser ofm.cap
te ’s-Hertogenbosch per 1 januari

2015 eervol ontslag als pastorassistent van de Verrijzenisparochie te Boxtel.
De zeh H.J.M. van den Tillaart te
Boxtel per 1 januari 2015 eervol
ontslag als waarnemend pastoor
van de parochie H. Theresia te
Lennisheuvel.
De zep A.C. Wester ofm te Lieshout per 1 januari 2015 eervol
ontslag als pastor van de parochies O.L. Vrouw Presentatie te
Aarle-Rixtel, Beek en Donk te
Beek en Donk, H. Servatius te
Lieshout en O.L. Vrouw van
Lourdes te Mariahout.
De eh P.A.J. de Snoo te Druten
per 1 januari 2015 benoeming tot
diaken van de Parochie Heilige
Franciscus te Kerkdriel.
De zeh drs. H.C.W. Schilder te
Tilburg per 1 januari 2015 benoeming tot pastor van de parochie De Goede Herder te Tilburg.
De zep J.M. van Gaalen cicm te
Ravenstein per 1 januari 2015
eervol ontslag als pastoor van de
parochies H. Lucia te Ravenstein,
H. Lambertus te Huisseling, H.
Willibrordus te Demen-Dieden en
H. Michaël te DeursenDennenburg.
De zep Th.A.G. te Wierkik msc te
Tilburg per 1 januari 2015 eervol
ontslag als pastoor van de parochie H. Johannes’ Onthoofding te
Moergestel.
De zeh F.M. De Meyer te Haaren
per 1 januari 2015 benoeming tot
waarnemend pastoor van de parochie H. Johannes’ Onthoofding te
Moergestel.
De eh J.A.P.L. Renders te Rosmalen per 1 februari 2015 eervol ontslag als diaken van de parochies
Heilige Maria te Rosmalen en St.
Jan evangelist te ’s-Hertogenbosch.

Nieuwe priesterraad
Per 11 december 2014 is er een nieuwe
priesterraad. De priesterraad is een vertegenwoordiging van alle actieve en gepensioneerde priesters van het bisdom ’sHertogenbosch; deze heeft als taak, volgens artikel 495 van het Kerkelijk Recht
‘de bisschop in het bestuur van zijn bisdom te helpen om zo het pastoraal welzijn
van de gelovigen zo goed mogelijk te bevorderen.’ De priesterraad bestaat uit 20
leden. Daarvan worden er 11 (waaronder
3 emeriti) rechtstreeks gekozen door de
priesters. De vicarissen-generaal hebben
van rechtswege zitting in de priesterraad
en de bisschop geeft zelf invulling aan de
overige zetels. De eigen priesters van het
bisdom, maar ook priesters van een ander
bisdom of van een congregatie of orde die
in het bisdom met een benoeming of zending van de bisschop werkzaam zijn,
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mogen een keuze uitbrengen en
zitting nemen in de raad. Een zittingsperiode in de priesterraad
duurt in principe 5 jaar. In november 2014 hebben de priesters
van ons bisdom hun keuze uit
kunnen brengen voor een nieuwe
priesterraad, waarna de bisschop
deze heeft aangevuld tot het aantal van 20. Per 11 december 2014
is de nieuwe samenstelling van de
priesterraad als volgt:
R. van Aken, pastor - Rosmalen;
S. Barberien, pastoor - Diessen;
Ch. van Beurden, pastor - Den
Dungen; J. Campos ocd, pastor Handel; M. Claes, pastoor - Wijchen; F. De Rycke, rector - ’sHertogenbosch; M. Dorssers, pastoor - Waalwijk; J. Goris, pastoor
- Eindhoven; D. Hedebouw, pastoor - Drunen; C. van den Hout,
vicaris-generaal - Den Bosch; G.
Küppers, emeritus - Cuijk; J. van
der Maazen, pastoor - Geldrop;
C.S.J. Michael ocd, pastor Schijndel; Mgr. R. Mutsaerts, vicaris-generaal - Den Bosch; H.
Rikhof, pastor - H. Landstichting;
P. Scheepers, pastoor - BerkelEnschot; H. Schilder, pastoor Tilburg; Mgr. J. Schröder, emeritus - ’s-Herto-genbosch; N. Swagemakers, pastoor - Nijmegen; L.
Verhoeven, emeritus - Eindhoven
Op 11 december kwam de nieuwe
priesterraad bijeen samen met de
oude. Er stonden geen belangrijke
zaken op de agenda en er is vooral
gesproken over de onderwerpen
die de komende jaren aan de orde
zouden kunnen komen. Een selectie uit de onderwerpen die werden
genoemd: de evangelisatie in de
nieuwe parochies. Fusies moeten
niet beperkt blijven tot nieuwe organisaties: het gaat om de boodschap en het geloof. Levende geloofsgemeenschappen binnen een
uitnodigende kerk; diaconie en
parochiële caritas; de broeder-

schap en collegialiteit tussen
priesters versterken; het welzijn
van en zorg voor de priesters in de
nieuwe complexe en grote parochies; de soms zware taakpakketten voor bestuurders; helderheid
in beleid van de diocesane staf ten
aanzien van parochies in de toekomst.
Agenda februari
Mgr. Mutsaerts
1
HH. Missen Heeze
2
19.00 uur installatie pastoor P.Janssen H. Willibrordparochie Deurne
3
voorbereiding communicanten Maarheeze
5
H. Mis Heeze
10.00 uur Stafvergadering
8
H. Mis Heeze
9
Commissie van Beheer
10
Bisschoppenconferenti
Oetelconcert Oeteldonk
12
stafvergadering
dekensvergadering
REA-vergadering
13-16 bezoek Instituto Verbo
Encarnado (Italië)
19
stafvergadering
21
19.00 uur presentatie pastoraal team parochie H.
Edith Stein (Helvoirt)
22
11.30 uur H. Mis Tilburg
23
Commissie van Beheer
24
voorbereiding communicanten Maarheeze
26
stafvergadering
priesterraad
27
bezoek klooster Birgitinessen
28
vormselmis Nuland
Nieuwsbrief per mail
Met ingang van februari is het
mogelijk om - i.p.v. de papieren
versie - de nieuwsbrief per mail te
ontvangen.
Aanmelden hiervoor via:
nieuwbrief@bisdomdenbosch.nl

