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ZONDAG VAN HET WOORD
Zondag 26 januari vierde onze
Kerk op verzoek van paus Franciscus voor het eerst de zondag
van het Woord van God. Ikzelf
celebreerde die zondag de Eucharistie in onze kathedraal.
In de verkondiging tijdens deze
feestelijke viering heb ik het belang van de bijbel voor het leven
van de geloofsgemeenschap centraal gesteld.
Bijbelbeweging
Vele eeuwen kon maar een minderheid van de bevolking lezen
en waren bijbels veel te duur om
zelf te bezitten. Het christelijk
geloof werd doorgegeven door
de vieringen in de kerk en door
schilderijen en beelden. De laatste 500 jaar, na de uitvinding
van de boekdrukkunst, waren
steeds meer mensen in staat om
zelf een bijbel te kopen. Toch is
het persoonlijk lezen van de bijbel in katholieke kring nooit populair geworden. In de tijd van
een sterke katholieke cultuur,
met veel kerkgang, was dat een
beperkt probleem. Maar in de

huidige tijd breekt de geringe
kennis van de Heilige Schrift ons
als katholieken op. Al in de
vroege Kerk vroeg een kerkvader
zich af hoe wij Christus kunnen
liefhebben als wij de Schrift niet
kennen. Die visie is nog steeds
actueel. In onze individualiserende samenleving blijft een
christen alleen overeind als hij
of zij minstens een basiskennis
van de Bijbel heeft. Zonder dat
wordt het geloof al snel flets en
zonder contouren. Sinds het
Tweede Vaticaanse Concilie
(1962 - 1965) is binnen onze
Kerk een bijbelbeweging op gang
gekomen. Katholieken worden
gestimuleerd om zelf de Bijbel
ter hand te nemen om zo God
steeds beter te leren kennen.
Het Woord in de liturgie
Er kwam een heilzame vernieuwing van de liturgie tijdens het
laatste Concilie. Geleidelijk aan
was er een devaluatie opgetreden van de woorddienst. Tot de
offerande werd door vele katholieken gesproken van de “voormis”. Pas vanaf de offerande begon de Eucharistie in de beleving
van veel priesters en gelovigen
echt. De synodevaders hebben,
teruggrijpend op bijbelse gegevens en de theologie van de
vroege Kerk, het evenwicht tussen de dienst van het Woord en
de dienst van de Eucharistie gelukkig hersteld. Tijdens de zondagse liturgie klinken tijdens de
Woorddienst drie lezingen uit de
heilige Schrift. Niet alleen het
brood wordt gebroken en uitgedeeld maar tijdens de preek
worden ook de woorden van de

heilige Schrift gebroken en uitgedeeld. In de traditie van de
Moderne Devotie van Geert
Grote en Thomas a Kempis wordt
gesproken over ruminare. Dat
laatste woord kunnen wij vertalen met herkauwen. Zoals koeien
het gegeten gras herkauwen totdat de voedende sappen vrijkomen, zó mogen wij de bijbelse
woorden herkauwen totdat het
voedsel geeft voor de navolging
van Christus. Door de opwaardering van de woorddienst zijn wij
ons meer bewust van het feit dat
Christus ons tijdens de viering
van de Eucharistie niet alleen
wil ontmoeten in het Sacrament
maar evenzeer in het woord van
de heilige Schrift.
Maand van de Bijbel
In ons land hebben enkele christelijke uitgeverijen en kranten
een “Maand van de Bijbel” georganiseerd. Met allerlei activiteiten hopen zij de bijbel meer onder de aandacht te brengen. De
aftrap is in de abdij van Egmond
De maand wordt op 14 februari
afgesloten met een evenement
in onze “eigen” abdij van Berne.
Leo Fijen, directeur van de katholieke uitgeverij Adveniat en
een van de organisatoren van de
bijbelmaand, zegt dat niet voor
niets voor 14 februari is gekozen. Het is dan immers Valentijnsdag, de dag van de liefde en
de vriendschap. De Bijbel bevat
het verhaal van Gods liefde voor
de wereld en de oproep aan de
mensen om elkaar lief te hebben
en in vriendschap te leven.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda
februari 2020
(ma-vrij 8.30 uur Eucharistie in de
kathedraal tenzij anders vermeld)

2 Eucharistie
3 11.00: Permanente Raad
19.30: Lekenraad
4 14.00: Roepingenraad
6 10.00: stafvergadering
14.00: priesterraad
7 19.30: lezing Breda
(Ginneken)
9 Eucharistie
11 10.00: DPO vergadering
14.30: bezoek dekenaat
Eindhoven
13 10.00: stafvergadering
15.00: REA
14 16.00: Sint-Janslezing,
kathedraal
16 10.00: Vormsel Veldhoven
17 11.00: bijeenkomst
priestergroep
18 13.30: Vlaamse en
Nederlandse bisschoppen,
Rotterdam
18.00: Oetelkonzèrt,
’s-Hertogenbosch
19 14.00: Titus Brandsmalezing
20 10.00: stafvergadering
15.00: kapittel
19.00: visitatie, Veghel
23 Eucharistie
24 11.11: ontvangst Prins
Carnaval en gevolg
26 8.30: viering Aswoensdag,
kathedraal
27 10.00: stafvergadering
14.00: dekensvergadering
28 14.00: platform RomeReformatie

H. Bernadette
in Den Bosch
In 1858 verscheen Maria, Onze
Lieve Vrouw, achttien keer aan
Bernadette in een grot aan de rivier de Gave te Lourdes. Door
deze gebeurtenis is het stadje
aan de voet van de Pyreneeën
uitgegroeid tot de grootste bedevaartsplaats in Frankrijk.
Tot op de dag van vandaag reizen miljoenen pelgrims uit heel
de wereld naar Lourdes. Ze komen allereerst voor Maria, om
bij haar te zijn op die plaats
waar hemel en aarde elkaar hebben geraakt.
Mensen
komen
echter ook
voor Bernadette
Soubirous,
omdat ze
zich in
haar herkennen en
om een
voorbeeld aan haar te nemen.
Bernadette is echter niet in
Lourdes. Ze maakte enkele jaren
na de verschijningen weloverwogen de keuze om in te treden bij
de zusters van Nevers. Na afscheid te hebben genomen van
de Grot, ‘haar hemel’, kwam ze
in 1866 in Nevers aan. Ze is
nooit meer terug geweest in
Lourdes. Wel volgde ze met aandacht wat daar allemaal gebeurde en was ze begaan met
het lief en leed van haar familie,
de bewoners van de streek en de
vele pelgrims. Ze maakte zich
zorgen om de armen en kwetsbare mensen voor wie het – zonder hulp van anderen – niet mogelijk was om naar Lourdes te
komen of er enkele dagen te
verblijven.
In 1879, slechts 35 jaar oud, is
Bernadette gestorven. Ze ligt

opgebaard in een grote reliekschrijn in de kapel van het
klooster Saint-Gildard. Menig
Lourdespelgrim, die reist met
touringcar of auto, zoekt haar
daar op. Vanwege haar zalig- en
heiligverklaring, zijn er kleine
stukjes bot en huid bij haar weggenomen, zogenaamde relieken.
Deze zijn voor gelovigen kostbaar en worden daarom zorgvuldig bewaard. En waar beter dan
in Lourdes zou dat kunnen.
Daarom is in de Crypte, boven
de Grot van Massabielle, een kapel ingericht ter ere van haar.
Daar staat de reliekschrijn waar,
de hele dag door, mensen in
stilte langstrekken om een devotielichtje op te steken en te bidden op haar voorspraak.
Het heiligdom in Lourdes heeft
dikwijls van bisdommen de vraag
gekregen of de reliekschrijn geleend zou mogen worden. Sinds
enkele jaren stemt het heiligdom hiermee in. Ze hebben zelfs
een speciale ‘reisschrijn’ laten
maken. Zo heeft ‘Bernadette’ de
afgelopen jaren rondreizen gemaakt door Italië, Duitsland en
Spanje. ‘Ze’ heeft in haar
agenda ook Ierland staan en aansluitend diverse landen in Azië.
Maar eerst komt ‘ze’ naar België
en Nederland. In Nederland
wordt ‘ze’ als eerst – van maandag 11 tot en met zondag 17 mei
2020 – ontvangen in het bisdom
van ’s-Hertogenbosch. Dat is geweldig, magnifiek. Maar zoals ieder bezoek, moet ook dit goed
voorbereid worden. De Sint Janskathedraal waar ‘ze’ zal verblijven en de medewerkers van het
bisdom zijn al druk bezig.
Ideeën worden gedeeld en plannen worden uitgewerkt. Het programma ligt nog niet vast. Wat
wel vaststaat, is dat we ‘Bernadette’ willen ontvangen op een
wijze die bij haar past: gastvrij
naar iedereen en met een speciaal oog voor de kleinen, armen
en kwetsbaren.

Als zuster Marie-Bernard had
Bernadette graag naar de missie
vertrokken om er de armen te
dienen en te evangeliseren. Haar
gezondheid liet dit toen niet
toe. Nu trekt ze echter rond
door Europa, komt ze naar Nederland, naar Den Bosch…. Daarmee komt haar droom toch een
beetje uit; is ze voor even apostel van de Lage Landen.

Benoemingen/ontslagen
De zeereerwaarde heer W.J.L.
van der Vrande te Helmond per
1 maart 2019 eervol ontslag als
pastor van het Elkerliek Ziekenhuis te Helmond met gelijktijdig
de zending als pastor voor het
Centrum Levensvragen Zuidoost
Brabant.
De eerwaarde heer P.W.M. Buijs
te Berghem per 1 december 2019
benoeming tot diaken van de parochie Heilige Oda te Sint-Oedenrode.
De zeereerwaarde pater L.H.M.
Kessels MHM te Uden per 1 december 2019 benoeming tot pastor-assistent van de parochie
Sint Petrus te Uden.
Mevrouw B.H.M. Morel te Eindhoven per 16 december 2019 de
pastorale zending en opdracht
als pastoraal werkster binnen
Zorggroep De Archipel te Eindhoven en omgeving.
De hoogeerwaarde heer drs.
Th.M.C. Lamers te Cuijk per 1
januari 2020 eervol ontslag als
waarnemend pastoor van de parochie Heilige Willibrordus te
Gemert.
De hoogeerwaarde heer ir. P.M.
Janssen te Deurne per 1 januari
2020 benoeming tot waarnemend
pastoor van de parochie Heilige
Willibrordus te Gemert.

In memoriam
Op 8 december 2019 is te Velddriel overleden de zeereerwaarde pater Johannes Jacobus
Verhoeven CMM, priester van de
Congregatie der Missionarissen
van Marianhill.
Pater Verhoeven is geboren in
Velddriel op 14 september 1933
en tot priester van de Congregatie CMM gewijd op 1960. Gedurende zijn priesterleven is hij
lange tijd werkzaam geweest in
het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Van 1964 tot 1985 was hij
werkzaam als pastor en pastoor
in de parochie H. Jacobus de
Meerdere te Den Dungen. Van
1985 tot 1989 was hij werkzaam
als pastoor in de parochies H.
Cornelius te Wanroij en H. Paulus te Landhorst. Vervolgens is
hij als pastoor werkzaam geweest in het bisdom Roermond.
Na zijn emeritaat is hij weer in
het Bossche bisdom gaan wonen
waar hij assisteerde in de parochie Emmaus te ’s-Hertogenbosch en vervolgens tot vlak
voor zijn overlijden in de parochie Heilige Franciscus te Kerkdriel, met name in de H. Martinuskerk te Velddriel.
Na een moedig gedragen ziekte
is op 4 januari 2020 pater Falco
Thuis OCarm overleden.
Pater Thuis werd geboren in
Gaanderen (Gld) op 5 mei 1932.
In 1952 trad hij in bij de Karmelorde.
In 1958 werd hij in Rome tot
priester gewijd. Vervolgens studeerde hij theologie en oecumene in Nijmegen.
Van 1963 – 1971 was hij prior in
het Osse Karmelklooster. Hij was
betrokken bij het oecumenisch
werk in Oss en inleider in vele
gespreksgroepen.
In 1966 vroeg Mgr. Jan Bluyssen
hem om zijn vicaris te worden.

Van 1971 – 1983 was pater Thuis
prior-generaal van de wereldwijde Karmelorde. Hij realiseerde het broederschapsideaal
van de Orde door op zijn vele
reizen de zusters en broeders te
bezoeken en er zorg voor te dragen dat de verschillende provincies elkaar beter leerden kennen. De internationalisering van
de Orde is zijn grote verdienste.
Van 1990-1996 was pater Falco
prior-provinciaal van de Nederlandse Provincie. Vanwege zijn
bestuurlijke capaciteiten werd
hij veel gevraagd als bestuurslid
van katholieke organisaties.
Op vele manieren heeft hij gewerkt aan de zaligverklaring van
pater Titus Brandsma en daarna
aan diens heiligverklaring die hij
nog hoopte mee te maken.
Zijn laatste functie was prior
van de communiteit van Boxmeer.
Na zijn 85 e verjaardag begon hij
zijn werkzaamheden te minderen, maar bleef hij nog op vele
manieren actief in contacten en
correspondentie.
Op 19 februari 2019 ontving pater Falco uit handen van burgemeester Wobine Buijs een Osje
van verdienste voor de stad Oss.
Hij heeft veel voor Oss en de
Osse Karmelparochie betekend.
Op 5 januari 2020 is in Valkenswaard overleden de zeereerwaarde heer Josephus Petrus
Joannes Maria (Jos) Biemans,
emeritus-pastoor van de parochie H. Martinus in Dommelen en
oud-deken van het dekenaat Valkenswaard.
Pastoor Biemans werd geboren in
Maarheeze op 21 november 1936
en tot priester gewijd op 27 mei
1961.
Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Gemert
(parochie H. Johannes’ Onthoofding) van 1961-1966, als secretaris van het bisdom van 19661970, als kapelaan te Valkenswaard (parochies H. Maria en H.

Nicolaas) van 1970-1976, als pastoor te Valkenswaard (parochie
H. Maria) van 1976-1988, als deken van het dekenaat Valkenswaard van 1986-1992 en vanaf
1988 als pastoor te Dommelen
(parochie H. Martinus) uit welke
functie hem op 31 december
2001 eervol ontslag werd verleend.
Mogen zij rusten in vrede!

JBDB on Tour;
verdiepingsavond 3
JBDB on Tour is een initiatief
van Jong Bisdom den Bosch! Een
viertal verdiepingsavonden voor
jongeren (16-30 jaar), waarbij
jongeren al reizend, langs de
grote steden in ons bisdom en
met elkaar, op zoek gaan naar
inspiratie en hun passie. Op zoek
naar datgene waar het hart van
jongeren sneller van gaat kloppen. Samen op Hartstocht; het
thema van dit JBDB-jaar.

De 3 e verdiepingsavond van JBDB
on Tour is een samenwerking
tussen Jong Bisdom Den Bosch en
Katholieke Studenten Nijmegen
en zal in het teken staan van de
H. Mis. "Verhef je hart, en niet
je telefoon om foto's te maken!"
zo sprak paus Franciscus de gelovigen toe tijdens een van zijn
toespraken over de H. Mis. De
Eucharistie is het hart van het
geloofsleven. Toch kan het soms
moeilijk zijn om de H. Mis te begrijpen en te beleven. Paus
Franciscus heeft daarom een
reeks catecheses gehouden over

de H. Mis. Dr. Samuel Goyvaerts
(1986) schreef hier een boekje
over en komt ons erover vertellen tijdens de gezamenlijke verdiepingsavond. Goyvaerts is universitair docent Liturgiewetenschap aan de Tilburg School of
Catholic Theology.
Daagt u jongeren uit uw omgeving uit om mee te gaan op
hartstocht?
Aanmelding voor deze avond is
niet verplicht, maar wel gewenst. Aanmelding kan via het
evenement op de Facebook-pagina van Jong Bisdom Den Bosch
of Katholieke Studenten Nijmegen of door een mail te sturen
naar:
aanmelding@bisdomdenbosch.nl
Mochten jongeren op het laatste
moment besluiten te komen; ook
dan zijn ze van harte welkom.
Datum: 13 februari 2020
Tijd: 19.30 – 22.30 uur
Locatie: Berg en Dalseweg 40,
Nijmegen (kelder van de H. Maria Geboortekerk)
Meer informatie: Facebook Jong
Bisdom Den Bosch of neem contact op met Ingrid van Zeeland:
ivzeeland@bisdomdenbosch.nl
of 073 523 20 61
N.B.: Met je aanmelding geef je
Jong Bisdom Den Bosch & KSN
toestemming om foto’s te maken
waar je zichtbaar op staat (en
mogelijk te gebruiken voor promotie van toekomstige activiteiten). Als je hier bezwaar tegen
hebt, laat dat op de avond zelf
even weten.

Impulsdag:
generaties verbinden
Jaarlijks organiseert Jong Bisdom Den Bosch een Impulsdag,
waarbij ontmoeting, inspiratie
en uitwisseling centraal staan. In
het kader van het speerpunt familie- en gezinspastoraat van
het beleid van Mgr. de Korte

organiseren we komend jaar een
bredere Impulsdag voor alle betrokkenen en geïnteresseerden
in het tiener-, jongeren-, familie- en gezinspastoraat. Met
deze dag gaan wij op een uitdagende en vernieuwende wijze
een verbinding tussen generaties
maken. U wordt van harte uitgenodigd!
Deze Impulsdag is op 8 februari
2020 van 10.00 - 14.00 uur in het
parochiecentrum, Mgr. Bekkersplein 1, Sint-Oedenrode.
“Wij zijn de kerk van vroeger,
de kerk van de toekomst, maar
bovenal de kerk van vandaag!
Willen wij de komende tien jaar
de tijd nemen om de kerk door
te geven?”
Mocht u nog vragen hebben,
neem dan contact op met de
voorbereidende werkgroep via:
jongeren@bisdomdenbosch.nl

