
Twaalfde Woord ter bemoediging  

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020 

 

In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De vakantieperiode breekt aan. 

En ook het kerkelijk leven gaat naar een lager pitje. Wij kijken terug op een raar én naar sei-

zoen. Vanaf half maart heeft de coronapandemie immers het kerkelijk leven in ons bisdom flink 

geraakt. Vieringen in gesloten kerken; veel ziekenzorg en uitvaarten maar ook lezingen die wer-

den afgezegd. Bijna alle vergaderingen konden alleen digitaal worden gehouden. Gelukkig heeft 

de regering recent versoepelingen kunnen doorvoeren die ook het kerkelijk leven doen opleven. 

Als bisschop heb ik pastorale teams, besturen, religieuzen en vele andere gelovigen in de afge-

lopen maanden willen bemoedigen met pastorale brieven. Bijna iedere week schreef ik een der-

gelijke brief. Met dit 12de Woord ter bemoediging sluit ik de reeks af. Het nieuwe normaal 

wordt waarschijnlijk nooit meer het oude normaal. Maar gelukkig is het virus onder controle en 

kan de samenleving weer beter ademhalen. De druk op de ziekenhuizen is sterk verminderd. Er 

is veel meer bewegingsvrijheid. Voor de komende tijd moeten wij vooral hopen dat de economi-

sche nadelige gevolgen, ook voor de Kerk, tijdelijk zullen zijn.  

 

Feest van de Zoete Moeder  

Traditioneel is 7 juli het feest van de Zoete Moeder. In de stad ’s-Hertogenbosch in het bijzon-

der en binnen ons bisdom in het algemeen. Al eeuwen vertrouwen gelovigen op het gebed van 

Maria bij haar Zoon. Maria is een voorbeeld van diep geloof maar zij wil ons ook bemoedigen in 

onze trouw aan Christus. In de afgelopen maanden werd de Eucharistie in besloten kerken ge-

vierd maar veel kerken en kapellen waren open voor privégebed. Niet alleen de Sint Jan maar 

ook andere Mariaplaatsen binnen ons bisdom zijn druk bezocht. Talloze kaarsen zijn aangesto-

ken. En met de kaarsen worden evenzovele gebeden naar de Moeder van de Heer gezonden. Dit 

jaar wordt het feest van de Zoete Moeder, zoals zoveel andere festiviteiten, sober gevierd. 

Maar de devotie voor de moeder van de Heer blijft gelukkig een constante factor in het geloofs-

leven van katholieken binnen ons bisdom.  

 

Dag voor de Priesters  

Ook de Dag voor de Priesters kan vanwege de coronamaatregelen op 7 juli helaas niet doorgaan. 

Hoewel de overheid recent veel versoepelingen heeft doorgevoerd, blijft de anderhalvemeter-

norm van kracht. Dat maakt het organiseren van een bijeenkomst of feest met veel mensen op 

zijn minste lastig en vaak ook onmogelijk. Hopelijk lukt het wel om begin september een dioce-

sane ontmoeting aan het begin van het werkseizoen 2020 - 2021 te organiseren. Ik heb de ge-

woonte om tijdens de jaarlijkse Priesterdag een korte toespraak te houden. Dit Woord ter be-

moediging komt daarvoor in de plaats. Ik wil de priesters van ons bisdom oprecht danken voor 

alles wat zij in de afgelopen maanden hebben gedaan. Ik denk aan het bemoedigen van zieken 

en rouwenden maar ook het waardig afscheid nemen van de vele doden. Er was veel pijn, angst 

en verdriet. Maar er was ook naastenliefde, opoffering en saamhorigheid. Ik vermoed dat de in-

zet van de Kerk voor zieken, rouwenden en gestorvenen, ook ver buiten onze geloofsgemeen-

schap, zeer is gewaardeerd. Graag noem ik ook de diaconale activiteiten die in veel parochies 

zijn gehouden. Ik denk aan het inzamelen van producten voor onze Voedselbanken, het doen 

van boodschappen voor iemand in de buurt maar ook de vele telefoontjes en mailtjes om de 

eenzaamheid van mensen even te doorbreken. In mijn beleving de Kerk op haar best. Samen 

met diakens, pastoraal werkers en veel andere gelovigen is er in deze bijzondere periode toch 



heel veel (digitaal) werk verzet, waarvoor ik als bisschop mijn priesters heel bijzonder wil dan-

ken.  

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid 

De schoolvakanties zijn in aantocht. Binnen de parochies komt er dan ook een periode van rela-

tieve rust. De eredienst gaat door maar veel andere activiteiten komen voor een tijdje te ver-

vallen. Tijd om even een stap terug te zetten. Tijd voor meer bezinning en gebed. Tijd ook om 

ons voor te bereiden op het nieuwe werkseizoen 2020- 2021. Gelukkig is na 1 juni het kerkelijk 

leven steeds meer op gang gekomen. Stap voor stap is de kerkelijke regelgeving verruimd. Met 

name vanaf 1 juli zijn er nog meer mogelijkheden voor de Kerk. Alleen blijft de anderhalve-

meternorm van kracht. En natuurlijk allerlei hygiënemaatregelen. Na de tijd van de intelligente 

lockdown komt nu de tijd van de intelligente burger, zo sprak de minister- president. En ik 

denk dat hij gelijk heeft. Het virus is in ons land onder controle maar ook nog onder ons. De 

toekomst is daardoor onzeker en voor veel mensen bedreigend. Zonder afdoende medicijnen en 

een vaccin zijn alertheid en voorzichtigheid geboden. Wij moeten een tweede piek van besmet-

tingen met veel zieken en doden voorkomen. Een en ander impliceert verstandig en verantwoor-

delijk handelen. Christelijke vrijheid betekent immers niet vrijheid, blijheid en doen waar je 

zin in hebt. Integendeel, christelijke vrijheid heeft altijd ook te maken met verantwoordelijk-

heid. Ik mag een ander niet alleen niet schaden maar ben ook geroepen om de ander lief te 

hebben en te dienen. Hopelijk zullen katholieken hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid 

en het welzijn van anderen juist in de komende tijd beseffen en er naar handelen.  

 

Tot slot 

Ik hoop dat de komende zomertijd, bij alle onzekerheid, voor allen ontspanning en rust zal ge-

ven. Even pas op de plaats om weer nieuwe energie op te doen. Voor de meesten van ons waar-

schijnlijk niet in een ver buitenland maar meer in eigen omgeving. Wij mogen ons in deze va-

kantietijd toevertrouwen aan het gebed van de Zoete Moeder. Geniet van de komende zomer-

tijd, onder de hoede van Christus, de Zon der gerechtigheid. 

 

Mgr. dr. Gerard de Korte  


