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BEZETTING EN BEVRIJDING 

75 jaar vrijheid 

 

Mei 1945 kwam er een einde aan 

de bezetting van ons land. Het 

toenmalig Nederlands-Indië 

moest nog tot augustus wachten 

voordat er een einde kwam aan 

de Japanse terreur. Vanaf mei 

1940 heeft Nederland te maken 

gehad met een bezetting door 

nazi-Duitsland. Historici vertel-

len dat de nationaal-socialisten 

zich aanvankelijk correct opstel-

den om sympathie te winnen. Zo 

strooiden zij de mensen zand in 

de ogen. Maar al spoedig kwam 

de ware aard van de nazidicta-

tuur naar voren. Het meest dui-

delijk kwam dat in beeld door de 

isolatie, deportatie en uiteinde-

lijke uitroeiing van het over-

grote deel van de Joodse ge-

meenschap. In totaal werden 

100.000 Joodse Nederlanders in 

de vernietigingskampen van de 

nazi’s omgebracht. Als katholie-

ken denken wij dan ook bijna 

spontaan aan een vrouw als 

Edith Stein. Met andere katho-

liek geworden joden stierf zij in 

het beruchte concentratiekamp 

Auschwitz. Alleen al daar wer-

den meer dan een miljoen men-

sen omgebracht. Deze uit-

barsting van wreedheid gaat nog 

steeds ons bevattingsvermogen 

te boven. 

 

onvrijheid en honger 

 

De bezetting betekende voor 

alle Nederlanders onvrijheid. De 

meeste mensen probeerden niet 

met hun kop boven het maaiveld 

uit te komen en waren vooral 

bezig met het dagelijks overle-

ven, zeker toen allerlei basis-

voorzieningen steeds meer gin-

gen ontbreken. Door in de pas te 

lopen en niet op te vallen 

hoopte men aan de terreur van 

de bezetter te ontkomen. Een 

minderheid pleegde openlijk 

verzet, vaak ten koste van grote 

persoonlijk offers. Want de 

nazi’s hadden geen enkele cle-

mentie met iedere vorm van te-

genspraak. Niet weinig verzets-

mensen werden gearresteerd, 

gemarteld en vermoord. 

 

bevrijding 

 

In 1945 ging het Derde Rijk ten 

onder en kwam ook een einde 

aan de macht van Japan in het 

Verre Oosten. In de meidagen 

was in Nederland de euforie 

groot. Mensen konden weer vrij 

ademhalen. In Amsterdam hield 

de hervormde theoloog Miskotte 

een beroemd geworden preek 

over Psalm 92 onder de titel 

Gods vijanden vergaan. Het na-

tionaal-socialisme had gepro-

beerd om Israël, als het volk van 

Gods eerste liefde, uit te roeien 

en de Bijbelse God tot zwijgen 

te brengen maar was door de in-

zet van de geallieerden en de 

Sovjettroepen ten onder gegaan. 

Na de bevrijding volgden de 

harde jaren van de Wederop-

bouw. Door de oorlogshandelin-

gen waren grote vernielingen 

aangericht en aan bijna alles 

was gebrek. Maar door de grote 

inzet en eensgezindheid van de 

bevolking werd de wederopbouw 

van het land stap voor stap gere-

aliseerd.  

 

vrede en welvaart 

 

De ondergang van Hitler maakte 

ook in Europa energie los om te 

gaan werken aan onderlinge ver-

bondenheid. Met name de oude 

kemphanen Frankrijk en Duits-

land namen zich voor om de 

strijdbijl te begraven. Niet meer 

elkaar bestrijden naar intensief 

samenwerken. Het project van 

de Europese samenwerking, 

mede gedragen door katholieke 

staatslieden, heeft ons geen 

windeieren gelegd. Wij hebben 

in de afgelopen 75 jaar veel op-

gebouwd. West-Europa kent 75 

jaar vrede. De welvaart is tot 

ongekende hoogte gestegen en 

wij mogen fier zijn op de reali-

satie van een groot aantal vrij-

heden.  



Terwijl elders ter wereld de vrij-

heid van godsdienst met voeten 

wordt getreden, kunnen wij in 

alle rust ons geloof belijden. Al-

les bijeen een reden tot grote 

dankbaarheid.  

 

nieuwe bevrijding  

 

Terwijl ik dit schrijf is de hele 

wereld in de ban van de corona-

crisis. Een onzichtbaar virus 

heeft ook ons land tot een soort 

bezet gebied gemaakt. Duizen-

den mensen zijn ziek geworden. 

Duizenden zijn ook gestorven. 

Dat impliceert veel verdriet en 

rouw. Mensen moeten fysiek op 

afstand blijven want een ander 

mens kan je ziek maken. On-

danks alle zegeningen van we-

tenschap en techniek, beseffen 

wij dat wij fragiel en kwetsbaar 

zijn. De overheid heeft voor de 

publieke ruimte allerlei beper-

kingen opgelegd. Omwille van de 

volksgezondheid is onze vrijheid 

ingeperkt. Doordat wij sociale 

afstand moeten houden, besef-

fen meer dan in normale tijden 

hoe belangrijk vrijheid en men-

selijke nabijheid zijn.  

Ik hoop dat als u dit leest een 

nieuwe bevrijding nabij mag 

zijn. Zonder zorgen weer in een 

groter gezelschap kunnen verke-

ren en dus ook weer in open ker-

ken kunnen vieren. Zonder zor-

gen gezellig in een restaurant 

een maaltijd gebruiken. Zonder 

zorgen naar de bioscoop of thea-

ter. Zonder zorgen een museum 

bezoeken of een buitenlandse 

reis maken. Wat zullen wij dank-

baar zijn als die dag aanbreekt. 

Ondertussen bidden wij in deze 

Paastijd om de Pinkstergeest. 

Dat Hij de hoop en het vertrou-

wen in de toekomst in ons mag 

versterken en verdiepen.  

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

 

 

 

De zeereerwaarde heer drs. 

M.W.G. Dorssers RA te Reusel: 

per 1 mei 2020 benoeming tot 

waarnemend pastoor van de pa-

rochie Heilige Paus Johannes 

XXIII te Berkel-Enschot. 

 

 

Op 20 maart 2020 is ten gevolge 

van het coronavirus te Tilburg 

overleden de heer Frederikus 

(Frits) Johannes Maria Heijl-

tjes, emeritus-pastoraal werker 

van de parochie Sint Jan de Do-

per te Waalwijk. 
 

Frits Heijltjes is geboren te Nij-

megen op 4 augustus 1948. In 

het bisdom van ’s-Hertogenbosch 

is hij vanaf 1979 achtereenvol-

gens werkzaam geweest als pas-

toraal werker van de Vereniging 

Dekenaat Tilburg ten behoeve 

van het opbouwwerk in De Blaak 

en de Reeshof (tot 2000), als 

pastoraal werker van de paro-

chie Emmaus te Tilburg (tot 

2007) en als pastoraal werker 

van de parochie H. Bartholomeus 

en H. Theresia te Waspik welke 

per 1 januari 2013 is opgegaan in 

de parochie Sint Jan de Doper te 

Waalwijk.  

Per 4 september 2013 is aan hem 

wegens emeritaat eervol ontslag 

verleend. 

 

 

Op 23 maart 2020 is te Someren 

overleden de zeereerwaarde pa-

ter dr. Johannes Jacobus Ver-

hees c.s.s.p, emeritus pastoor 

van de parochie Heilige Lamber-

tus te Someren. 
 

Pastor Verhees is geboren in Bu-

del op 15 augustus 1930 en tot 

priester van de Congregatie van 

de Paters van de H. Geest ge-

wijd op 20 juli 1957. In het bis-

dom van ’s-Hertogenbosch was 

hij werkzaam als rector van de 

Zusters van het Kostbaar Bloed 

te Aarle-Rixtel en als pastor van 

de parochie Heilige Caecilia te 

Veldhoven.  

Per 1 juni 1987 werd hij be-

noemd tot pastoor van de paro-

chie Heilige Lambertus te Some-

ren uit welke functie hem per 1 

juni 2014 wegens emeritaat eer-

vol ontslag is verleend.  

 

 

Op 25 maart 2020 is te Boxtel 

aan de gevolgen van het corona-

virus overleden de zeereer-

waarde pater Johan (Hans) Jo-

seph Emmanuel Maria de Visser 

ofm.cap, emeritus pastor van de 

Verrijzenisparochie te Boxtel.  
 

Pater De Visser is geboren in 

Rossum op 7 juli 1941 en tot 

Benoemingen/ontslagen 

In memoriam 

 

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. 

 

Bij voorbaat veel dank! 



priester van de Orde van de Min-

derbroeders Kapucijnen gewijd 

op 28 juni 1970. Na zijn wijding 

was hij tot 1978 werkzaam als 

pastor in de parochie Binnenstad 

te Tilburg. Per 15 maart 2006 

werd hij benoemd als pastor-as-

sistent van de Verrijzenisparo-

chie te Boxtel uit welke functie 

hem per 1 januari 2015 eervol 

ontslag is verleend. In zijn eme-

ritaat bleef hij, tot aan zijn 

dood, werkzaam als assistent in 

de per 1 januari 2015 door fusie 

ontstane Heilig Hartparochie te 

Boxtel. 

 

 

Op 28 maart 2020 is te Teterin-

gen overleden de zeereerwaarde 

pater Johannes Henricus Groot 

Zevert ss.cc, emeritus pastoor 

van de parochie H. Hart van Je-

zus te Veghel. 
 

Pastor Groot Zevert is geboren 

op 12 juni 1930 en tot priester 

van de Congregatie van de H.H. 

Harten gewijd op 30 september 

1956.  

Per 24 juni 1990 werd hij be-

noemd tot pastoor van de paro-

chie H. Hart van Jezus te Veghel 

uit welke functie hem wegens 

emeritaat per 2 juli 2000 eervol 

ontslag werd verleend.  

In zijn emeritaat bleef hij, tot 

aan zijn dood, werkzaam als 

pastor in de per september 2013 

door fusie ontstane Heilige Fran-

ciscusparochie te Veghel ten be-

hoeve van de geloofsgemeen-

schap van de voormalige H. Hart 

van Jezusparochie. 

 

 

Op 4 april 2020 is in verpleeghuis 

Madeleine te Boxmeer overleden 

de zeereerwaarde heer  

Antonius Martinus van Kessel, 

emeritus-pastor van de Pastorale 

Eenheid Regio Mill.  
 

De zeereerwaarde heer Van Kes-

sel werd geboren in Dinther op 4 

mei 1921 en tot priester van het  

 

bisdom van ’s-Hertogenbosch ge-

wijd op 11 juni 1949. 

Hij was in het bisdom achtereen-

volgens werkzaam als kapelaan 

te Waalre (parochie H. Willibror-

dus) van 1949 tot 1952, als kape-

laan te Nijmegen (parochie H. 

Theresia) van 1952 tot 1957 en 

als kapelaan te Drunen (parochie 

H. Lambertus) van 1957 tot 

1971.  

Per 10 september 1971 werd hij 

benoemd tot pastoor van de pa-

rochie H. Nicolaas te Haps uit 

welke functie hem per 1 oktober 

1991 wegens emeritaat eervol 

ontslag is verleend. In zijn eme-

ritaat bleef hij werkzaam als 

pastor van de parochie te Haps, 

per 1 januari 2005 opgegaan in 

de Pastorale Eenheid Regio Mill, 

welke werkzaamheden hij per 6 

april 2012 heeft beëindigd.  

Op 6 april 2020 is te Oisterwijk 

overleden de eerwaarde heer 

Thomas (Toon) Wilhelmus Anto-

nius Dankers, diaken van de pa-

rochie Heilig Hart te Boxtel. 
 

Diaken Dankers is geboren te 

Oisterwijk op 27 juli 1943 en tot 

permanent diaken van het bis-

dom van ’s-Hertogenbosch ge-

wijd op 26 september 1992. 

Naast een arbeidzaam leven als 

belastingmedewerker op een ac-

countantskantoor was hij als dia-

ken achtereenvolgens werkzaam 

in de parochies Drunen en Els-

hout (van 1992 tot 2000) en de 

parochie H. Joannes te Oister-

wijk (van 2000 tot 2005). Per 1 

juli 2005 werd hij benoemd tot 

diaken van de Verrijzenisparo-

chie te Boxtel welke parochie in 

2015 is opgegaan in de parochie 

Heilig Hart. 

 

Mogen zij rusten in vrede! 

 

 

 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van Hemel-

vaart 

 

Al heeft Hij ons verlaten, 

Hij laat ons nooit alleen. 

Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 

als zonlicht om de bloemen 

een moeder om haar kind. 

Teveel om op te noemen 

zij wij door Hem bemind. 

 

Als is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 

 

 

 

 

https://pixabay.com/nl/photos/hemelvaart-van-christus-iconografie-1990556/


 

Sociale solidariteit 

 

Het coronavirus houdt ons nog 

flink in de greep. Niet alleen 

voor hen die ziek worden én 

voor hen die werken in de ge-

zondheidszorg, maar ook voor 

hen die last hebben van de ‘so-

cial distancing’; die de lijfelijke 

aanwezigheid van hun dierbaren 

missen, kinderen, kleinkinderen, 

vrienden, noem maar op.  

Social distance is misschien niet 

de goede benaming. Wellicht 

kunnen we beter spreken van so-

ciale solidariteit in tijd van fy-

sieke afstand. 

Een bloemetje, een kaartje, een 

telefoontje is nu o zo belangrijk. 

Omzien naar elkaar zal nog wel 

enige tijd hard nodig zijn. Ooit 

is er gezegd: “Bid alsof alles van 

God afhangt, maar werk alsof al-

les van u afhangt”.  

Wijzelf maken het verschil. 

 

Voedselbanken 

 

 

Veel van onze parochies steunen 

hun lokale voedselbank. 

De voedselbanken verwachten 

de komende tijd echter een 

grote toeloop. Blijf hen steunen, 

financieel en met goederen; 

vooral houdbare goederen: droge 

kruidenierswaren, plus sop en 

zeep. In bijna wiskundige for-

mule DKW + S&Z.  

Houd als parochie contact met 

de lokale voedselbank. 

 

Pastoraat 

 

Drie theologische hogescholen 

en universiteiten hebben een ge-

zamenlijke website gemaakt 

voor pastoraat en corona om 

praktische handreikingen te 

doen voor verantwoord pastoraat 

in deze bijzondere tijd. Uiter-

aard staan de werken van het 

ziekenbezoeken en het begraven 

van de doden centraal. 

Zie: www.pastoraatencorona.nl 

 

Noodfonds netwerk DAK 

 

Het netwerk van inloophuizen, 

straat- en buurtpastores, Net-

werk DAK, heeft een een nood-

fonds opgericht van kerken en 

vermogensfondsen voor zeer 

kwetsbare mensen, die door het 

coronavirus nog meer in nood en 

isolatie zijn geraakt. Het gaat 

naar schatting om zo’n 100.000 

‘onzichtbare’ dak- en thuislozen 

en andere kwetsbare mensen 

van de rand van onze samenle-

ving, die voor de crisis hun da-

gen doorbrachten in de 150 – nu 

gesloten – inloophuizen.  

Deze vaak kleinschalige ‘huiska-

mers’, waar men zich nooit 

hoeft te registreren, en onvoor-

waardelijk op adem kan komen 

met een kop koffie of gesprek, 

zijn al decennialang het laatste 

vangnet voor ‘zorgmijders’, 

waarmee andere hulpverleners 

nauwelijks contact krijgen. 

 

Voor meer informatie kunt u kij-

ken op:  

https://netwerkdak.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Vastenactie 

 

Vastenactie roept pastores en 

MOV-groepen op om aandacht te 

blijven besteden aan deze actie. 

Juist de al arme landen zullen 

hard worden getroffen door de 

gevolgen van de coronacrisis. 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

NieuwsBrief is een uitgave van 

bisdom van ’s-Hertogenbosch 

De BisdomNieuwsbrief wordt 

gratis verspreid bij het 

pastoraal kader en bij 

belangstellenden. 

 

Een bijdrage ter dekking van de 

kosten wordt op prijs gesteld 

(publiciteitsfonds 

NL63 INGB 0001 3284 65 

 

Aan- / afmeldingen en 

wijzigingen voor de nieuwsbrief 

graag doorgeven via mail: 

nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl 

 

Bezoekadres: 

 Parade 11 

 5211 KL ’s-Hertogenbosch 

Postadres: 

 Postbus 1070 

  5200 B ’s-Hertogenbosch 

T 073 523 20 20 

E info@bisdomdenbosch.nl 

W www.bisdomdenbosch.nl 

Corona en caritas 

http://www.bisdomdenbosch.nl/

