Pastorale handreiking bij de benoeming van Mgr. De Korte
tot de nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Het vermelden van de bisschop in het Eucharistisch Gebed
Nu er een nieuwe bisschop in ons bisdom benoemd is, kan er verwarring ontstaan over wie in de
canon genoemd moet worden. Het is liturgisch en canoniek zo dat tot aan de inbezitneming van de
zetel door de nieuwe bisschop de naam van Mgr. Hurkmans in het eucharistisch gebed genoemd
wordt. Tot die tijd blijft hij immers bisschop van ‘s-Hertogenbosch.
De bisschop-elect, Mgr. De Korte, wordt in het eucharistisch gebed pas genoemd vanaf het moment
van inbezitneming van de zetel, het moment waarop hij echt bisschop van ’s-Hertogenbosch wordt.
In beide gevallen kan de hulpbisschop worden toegevoegd.
Dus tot en met 13 mei 2016 blijft het “Antonius, onze bisschop en Robertus zijn hulpbisschop”. Vanaf
14 mei 2016 wordt het “Gerardus, onze bisschop en Robertus zijn hulpbisschop”.

Invoeging voorbede komende zondag, 6 maart 2016:
Voor de nieuw benoemde bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. De Korte:
dat hij in eenheid met allen die werkzaam zijn in de pastoraal
en in verbondenheid met alle diocesanen
vruchtbaar leiding mag gaan geven aan ons bisdom.
Laat ons bidden:
Voor Mgr. Hurkmans die ons bisdom
in de kracht van de Heilige Geest bijna 18 jaar heeft gediend:
dat God hem nog gezonde en mooie jaren mag schenken
en vreugde in zijn dienstbaarheid aan de Kerk als bisschop-emeritus.
Laat ons bidden:

Invoeging voorbede op de zondag na de inbezitneming van de zetel, zondag 15 mei 2016:
Voor onze nieuwe bisschop, Mgr. De Korte
dat hij in eenheid met allen die werkzaam zijn in de pastoraal
en in verbondenheid met alle diocesanen
vruchtbaar leiding mag geven aan ons bisdom.
Laat ons bidden:
Voor Mgr. Hurkmans die ons bisdom
in de kracht van de Heilige Geest bijna 18 jaar heeft gediend:
dat God hem nog gezonde en mooie jaren mag schenken
en vreugde in zijn priesterlijke dienstwerk.
Laat ons bidden:

