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EEN HOOPVOL 2020 
 

Ik schrijf dit artikel in de eerste 

dagen van december. De laatste 

maand van het jaar is voor de 

meeste Nederlanders een feest-

maand. Onze steden en dorpen 

staan in het teken van Sint Nico-

laas, Kerstmis en de jaarwisse-

ling. Overal worden winkels en 

restaurants versierd. In de stra-

ten wordt extra verlichting aan-

gebracht. Licht in een donkere 

en koude wintermaand.  

 

Ook christenen doen mee met de 

feestvreugde. En daar is natuur-

lijk ook alle reden toe. Met 

Kerstmis vieren wij de komst van 

Jezus. In Hem wil de goede God 

bij ons zijn. Christus als teken 

van Gods verbondenheid met ie-

der van ons en de gehele we-

reld.  

 

Pas op de plaats 

Met Oudjaar luiden wij het jaar 

des Heren 2019 uit. Met veel 

vuurwerk zal over de gehele we-

reld het nieuwe jaar worden ver-

welkomd. De jaarwisseling no-

digt ons uit tot bezinning op het 

fenomeen van de tijd. Even pas 

op de plaats maken. Even terug-

kijken naar de hoogte- en diep-

tepunten van het afgelopen jaar 

maar ook al vooruit kijken.  

De jaarwisseling bepaalt ons bij 

het feit dat ons aardse leven 

eindig is. Wij krijgen ons leven 

voor een beperkt aantal jaren. 

Het Evangelie nodigt ons uit de 

ons geschonken tijd niet te ver-

prutsen en te verspillen. Ons le-

ven is van God. Hij is onze 

Schepper en Hij zal ons leven 

ook tot voltooiing brengen.  

 

Hoop 

In ons bisdom staat 2020 in het 

teken van gezins- en familiepas-

toraat. Alle dienstverleners van 

ons bisdom zijn voor de paro-

chies beschikbaar om juist rond 

dat thema nieuwe activiteiten te 

organiseren. Wij weten allemaal 

dat onze geloofsgemeenschap in 

ons land kwetsbaar is geworden. 

Al geruime tijd kennen wij een 

grote crisis rond de geloofsover-

dracht. Het gevolg is dat onze 

kerken vooral bevolkt worden 

door mensen met grijze haren en 

veel minder door jonge mensen. 

Als wij in onze parochies alleen 

op de winkel passen is het dui-

delijk dat wij kleiner en kleiner 

zullen worden. Dat gegeven kan 

ons onzeker en zelfs moedeloos 

maken. Juist nu is het belangrijk 

om de deugd van de hoop in ons 

hart te voeden. Hoop is wat an-

ders dan oppervlakkig opti-

misme. De Franse dichter Char-

les Péguy spreekt in één van zijn 

gedichten over het “kleine 

meisje hoop” dat tussen haar 

twee grote zussen geloof en 

liefde in loopt. 

Hopen heeft voor een christen 

alles met God van doen. Hij 

heeft met ons in Christus een 

verbond gesloten en op zijn 

trouw mogen wij vertrouwen. 

Hoopvol zijn wij sinds Hij ons 

liefhad (bisschop Tutu). Juist nu 

is het belangrijk om het geloof 

in Gods trouw in ons te verster-

ken en verdiepen. Dat is vol-

doende om ons ontspannen in te 

spannen voor het kerkenwerk. 

 

Kansen  

Een nieuw jaar ligt voor ons. De 

meeste dagen in onze agenda’s 

zijn nog blanco. Heel belangrijk 

is de vraag met welke houding 

wij het nieuwe jaar ingaan. Wij 

kunnen klagen en steunen. Maar 

veel vruchtbaarder is het om 

vooral de kansen te zien die God 

ons geeft. Ook in de kwetsbare 

kerk van vandaag mogen wij blij-

ven zaaien. Met daden en woor-

den van geloof, hoop en liefde. 

Niemand komt tot geloof als wij 

met een somber gezicht rondlo-

pen. Als wij zelf de vreugde van 

het Evangelie laten zien, zal dat 

hopelijk aanstekelijk werken. 

Overal in ons bisdom ontmoet ik 

mensen die vieren, bidden, leren 

en dienen. Gods Geest waait ook 

vandaag en kan mensen enthou-

siast maken. 

Ik bid dat de Geest ons allen 

mag bezielen. Vanuit dat verlan-

gen wens ik u een Zalig Kerstmis 

en een hoopvol 2020. 

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

 
  



januari 2020 
 

(ma-vrij 8.30 uur Eucharistie in de 

kathedraal tenzij anders vermeld) 
 

1 Nieuwjaarsdag 

 11.00: Eucharistie, 

kathedraal  

5 Driekoningen 

 10.00: Eucharistie, 

kathedraal  

 14.30: Nieuwjaarsconcert 

Provinciehuis 

 17.00: ontvangst Driekonin-

gen, kathedraal  

6 11.00: permanente raad, 

Utrecht  

7 12.00: kennismaking en lunch 

nieuwe praeses PKN 

9 10.00: stafvergadering 

 20.00: bijbelstudie Broeder-

schap Onze Lieve Vrouw  

10 14.00: nieuwjaarsreceptie 

dovenpastoraat  

11 11.00: Eucharistie, Haarlem 

12 10.00:Eucharistie 

14 10.00: bisschoppenvergade-

ring, Vleuten  

16 10.00: stafvergadering  

18 13.00: start aktie Kerkbalans, 

kathedraal  

19 10.00:Eucharistie  

 14.00: dag van het Jodendom  

20 19.00: vesper en oecume-

nische lezing Grote Kerk,  

 ’s-Hertogenbosch  

21 13.00: lezing Nederlandsche 

bank, Amsterdam  

23 10.00: stafvergadering  

 19.30: ontmoeting studenten 

Thomas More  

25 9.30: inleiding Franciscuspa-

rochie, Bommelerwaard  

26 10.00: Eucharistie kathedraal  

30 10.00: stafvergadering  

 14.00: studiemiddag, Oss 

Op initiatief van de Nederlandse 

bisschoppen wordt in Nederland, 

evenals in vele andere Europese 

landen, in januari de Dag van 

het Jodendom gehouden.  

In 2020 is het thema: Bevrijding 

& vrijheid. 

Met de keuze voor het thema ha-

ken de bisschoppen aan bij het 

feit dat Nederland 75 jaar gele-

den bevrijd werd van de tirannie 

van onderdrukking en racisme 

door de nazi’s. We vieren De Be-

vrijding en zijn ons bewust van 

onze verworven vrijheid. 

Het Bijbelboek Exodus vertelt 

over de bevrijding van het volk 

Israël uit de slavernij van het 

machtige Egypte. Dit verhaal van 

de uittocht is door de eeuwen 

heen doorverteld, gevierd en ge-

zongen. Voor Joden en christe-

nen is het uittochtverhaal hét 

verhaal bij uitstek over bevrij-

ding. Nog steeds putten mensen 

hieruit troost, kracht en inspira-

tie uit om zich in situaties van 

pijn, lijden en onderdrukking 

staande te houden en zich niet 

neer te leggen bij onrecht. 

Om in geloofsgemeenschappen 

verder over het thema na te 

denken en waar mogelijk in dia-

loog te treden, is er werkmateri-

aal verzameld.  

Dit is te vinden op de website:  

www.dagvanhetjodendom.nl 
 

 

De commissie die de Dag van het 

Jodendom voor bisdom Den 

Bosch voorbereidt, heeft geko-

zen om bijeen te komen rond de 

psalmen, die zowel in de joodse 

als christelijke traditie goed ge-

kend zijn, en te horen hoe 

daarin het thema van bevrijding 

en vrijheid doorklinkt. 

 

Datum en plaats: 

Zondagmiddag 19 januari 2020, 

van 14.30 tot 17.00 uur, in  

’s-Hertogenbosch - Lezingenmid-

dag waarbij verteld, geluisterd 

en gezongen zal worden. 
 

Programma: 

14.00 uur: welkom; korte inlei-

ding op en samen zingen van een 

lied 

14.15 uur: referaat door rabbijn 

Hetty Groeneveld (geestelijk 

verzorger voor het ministerie 

van justitie). Psalmen – liederen 

over pijn en verdriet, vreugde 

en hoop – belicht vanuit de 

joodse traditie 

15.00 uur: intermezzo 

15.15 uur: co-referaat door de 

heer Gerard Swuste (theoloog, 

werkzaam geweest bij KRO/RKK, 

actief in de Amsterdamse Domi-

nicus-kerk, schrijver van ‘Altijd 

hetzelfde lied – 150 psalmen be-

werkt en toegelicht’, 2015).Psal-

Agenda 

Bevrijding & vrijheid 

 

 

Bisschop de Korte steunt 

graag diaconale en oecu-

menische projecten. 

In dat kader is het  

Gerardusfonds opgericht.  

 

Als u de bisschop wilt 

steunen, kunt u een gift 

overmaken.  

Uw schenking is welkom 

op bankrekeningnummer: 

NL48 ABNA 0403 9331 10 

ten name van Gerardus-

fonds Den Bosch, onder 

vermelding van ‘kerstgift’.  

 

Bij voorbaat veel dank! 

 

 



men – liederen over pijn en ver-

driet, vreugde en hoop– belicht 

vanuit de christelijke traditie. 

16.00 uur: gesprek, uitwisseling, 

aansluitend ontmoeting onder 

het genot van een drankje tot 

17.00 uur. 

 

De toegang is gratis. Een vrijwil-

lige bijdrage wordt op prijs ge-

steld. In verband met de prakti-

sche organisatie (ontvangst en 

locatie) vragen wij u zich z.s.m. 

aan te melden bij: 

Secretariaat Bisdom van ’s-Her-

togenbosch, t.a.v. mevrouw 

Anja van der Els, Parade 11, 

5211 KL ’s-Hertogenbosch 

E: avdels@bisdomdenbosch.nl 

De protestantse en rooms-katho-

lieke kerken in het bisdom van 

’s-Hertogenbosch ontvangen de 

Vlaamse psychiater Dirk de 

Wachter en journaliste Yvonne 

Zonderop op maandag 20 

januari 2020 in de Grote Kerk 

van Den Bosch. 

Thema is: ‘De druk van geluk – 

zoektocht naar een zinvol le-

ven’. 

 

Dirk de Wachter publiceerde in 
 

 

oktober zijn boek ‘De kunst van 

het ongelukkig zijn’ en vertelt 

daarin hoe obsessioneel we op 

zoek zijn naar geluk. Die zoek-

tocht doen we individueel, waar-

door we steeds moeilijker kun-

nen omgaan met wat ons onge-

lukkig maakt. De ware zin van 

het leven ligt in de verbinding 

met de ander. 
 

Journaliste Yvonne Zonderop  
 

 

ziet een hernieuwde functie voor 

geloofsgemeenschappen, wan-

neer zij weer stilstaan bij de 

verbindende verhalen, die ons 

allemaal gevormd hebben in 

onze cultuur. Zij vertelt daar-

over naar aanleiding van haar 

boek ‘Ongelofelijk. De comeback 

van religie’. 

 

De avond begint om 19.00 uur 

met een vesper in de Sint-Jans-

kathedraal. Wie mee wil zingen 

in het projectkoor, kan zich nu 

al opgeven bij: 

ericascheenstra@gmail.com 

en zich op 20 januari melden om 

18.00 uur in de zijkapel van de 

Sint Jan aan de Choorstraat. 

De lezingen en het gesprek er-

over beginnen om 20.00 uur in 

de Grote Kerk, Kerkstraat 20, 

Den Bosch.  

De entree is gratis. Er is een col-

lecte ter bestrijding van de kos-

ten.  

 

Vanwege de te verwachte toe-

loop is aanmelding noodzakelijk. 

Aanmelding kan online via: 

ticketl.ink/geluk 

(en niet bij bovengenoemd mail-

adres), waarna u een ticket per 

mail krijgt toegestuurd.  

Aanmelding is gratis (enkel tic-

ket- en transactiekosten). 

Reserveer snel, want op=op. 

 

 

 

Mevrouw S.M. van Driel te Box-

meer per 1 juli 2019 de pasto-

rale opdracht en zending als pas-

toraal coördinator ten behoeve 

van de Onze Lieve Vrouweparo-

chie te Boxmeer. 
 

Mevrouw M.G.A. Ikink-van de 

Wetering te Heeze de pastorale 

opdracht en zending als pasto-

raal werkster ten behoeve van 

de R.K. geestelijke verzorging 

binnen de Archipel Zorggroep te 

Eindhoven en omgeving. 
 

De heer drs. W.A.W.G. van de 

Wouw te Nuenen eervol ontslag 

van de pastorale opdracht en 

zending als pastoraal werker ten 

behoeve van de R.K. geestelijke 

verzorging in Maxima Medisch 

Centrum te Eindhoven en Veld-

hoven 

Van zaterdag 18 januari tot za-

terdag 1 februari doen 2.000 

kerken mee aan Actie Kerkba-

lans. Duizenden vrijwilligers za-

melen geld in voor hun plaatse-

lijke kerk. Voor iedereen is de 

kerk op een andere manier van 

waarde. Parochies en protes-

tantse gemeenten krijgen geen 

subsidie. Om te kunnen bestaan 

hebben kerken een financiële 

bijdrage nodig van hun leden. Zo 

blijven ze van waarde voor hun 

leden en de samenleving. ‘Geef 

voor je kerk’ is het thema voor 

Actie Kerkbalans 2020. 

Mgr. J. van den Hende, voorzit-

ter van de Rooms-Katholieke 

Bisschoppenconferentie en bis-

schop van Rotterdam: 

‘Kerkbalans staat in de lange 

traditie van de Kerk om haar le-

den te vragen om steun. De 

apostel Paulus omschrijft deze 

steun  

Actie Kerkbalans 

Lezing van de eenheid 

Benoemingen/ontslagen 

mailto:ericascheenstra@gmail.com


 

als een ‘bijdrage aan de noden 

van de heiligen’ (Romeinen 12, 

13). In dit perspectief betekent 

Kerkbalans dat je als kerklid op 

basis van je gelovige betrokken-

heid ook materieel bijdraagt aan 

de gemeenschap van de Kerk als 

instrument van de Heer in onze 

wereld. 

Jongerenbedevaart 

26 april tot en met 2 mei 2020 
 

 
 

jongeren & gezinsbedevaart 

17 tot en met 25 oktober 2020 

Interesse in deze bedevaart? 

Kom dan naar de informatie-

avond op woensdag 8 januari 

om 20.00 uur, in het Bisdomkan-

toor, Parade 11, ’s-Hertogen-

bosch.  

Aanmelden voor deze bijeen-

komst kan bij mevrouw van der 

Els: avdels@bisdomdenbosch.nl 

In verband met Kerstmis en de 

jaarwisseling zal het 

secretariaat van het bisdom van 

maandag 23 december 2019 

t/m vrijdag 3 januari 2020 niet 

bereikbaar zijn. 

Bovendien zal de helpdesk 

tussen Kerstmis en nieuwjaar 

niet bemand zijn. 
 

Overige personeelsleden kunnen, 

indien zij wèl aanwezig zijn, be-

reikt worden via de doorkies-

nummers die u kunt vinden op 

onze website: 

www.bisdomdenbosch.nl 

Op zondag 5 januari wordt de 

traditionele Driekoningenintocht 

georganiseerd door de Bossche 

Binnenstad. Een levende traditie 

waar vele kinderen en hun 

(groot)ouders uit de hele regio 

aan deelnemen. 

Van harte aanbevolen! 
 

Om 16.45 uur vertrekt de stoet - 

met de drie koningen op echte 

kamelen en vele kinderen ver-

kleed als koning met lampion en 

koningskroon - bij Hotel Central 

op de Markt in de richting van 

het Stadhuis en vervolgens naar 

de Kathedraal. 

 

Meer informatie: www.3kdb.nl 

 

Voor het eerste kwartaal van 

het nieuwe jaar kunt u alvast de 

volgende data noteren: 

- 8 februari Impulsdag jeugd & 

  jongeren/familiepastoraat 

- 17 maart netwerkbijeenkomst 

- 8 april Chrismamis 

 

U bent van harte welkom. 

 

Bedevaarten 

 

De medewerkers van het  
Bisdomkantoor wensen u: 
 
 
Zalig Kerstmis 
 
en een door God gezegend 2020 
                         
 

 

   

 

 

                         

 

 

 

Bereikbaarheid  
Bisdomkantoor 

Driekoningen 

Komt u ook? 

mailto:avdels@bisdomdenbosch.nl
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