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MISSIONAIRE INZET  

 

De maand oktober is binnen 

onze Wereldkerk traditioneel 

de missiemaand. Wij collec-

teren in Nederland voor delen 

van de Kerk die extra steun 

kunnen gebruiken. Maar wij 

worden vooral ook uitgenodigd 

stil te staan bij het feit dat de 

christelijke geloofsgemeen-

schap over de gehele aarde is 

verspreid. Wij zijn, met de 

woorden van de apostel Paulus, 

één lichaam waarvan Christus 

zelf het hoofd is. En meer dan 

vroeger beseffen wij dat wij 

elkaar geestelijk kunnen ver-

rijken. In de tijd van het Rijke 

Roomse Leven trokken duizen-

den Nederlandse priesters, 

broeders en zusters naar andere 

delen van de wereld om als mis-

sionaris te werken. Zij bouwden 

kerken maar ook scholen en 

ziekenhuizen. Want het evan-

gelie van Christus is van bete-

kenis voor heel de mens. In 

onze dagen wordt gesproken 

over een reversed mission. Het 

gaat om een missie in omge-

keerde richting. In ons bisdom 

wordt dat zichtbaar door de 

inzet van priesters uit India. Zij 

zijn als missionaris naar ons toe 

gekomen, nu er in eigen land 

helaas minder priesterroe-

pingen zijn. Met dankbaarheid 

noem ik ook onze goede contac-

ten met de paters van de 

Heilige Geest. Inmiddels werken 

meerdere Afrikaanse paters van 

deze congregatie binnen onze 

parochies. 

 

digitale kansen 

Sinds begin dit jaar is de wereld 

in de ban van het coronavirus. 

Een onzichtbaar virus heeft ons 

leven flink door elkaar geschud. 

In ons land zijn sinds maart de 

medische, sociale en econo-

mische gevolgen steeds duide-

lijker geworden. Al voor de 

pandemie gold de missionaire 

inzet als de hoogste prioriteit 

van onze Kerk. Tijdens de 

eerste maanden van de corona-

crisis moesten onze parochies in 

gesloten kerken de liturgie vie-

ren. Maar gelukkig zijn veel 

pastores en parochiebesturen 

creatief bij het inschakelen van 

digitale middelen. De Eucha-

ristie wordt via livestream bij 

de parochianen gebracht. Door 

digitale vieringen bereiken de 

parochies vaak meer mensen 

dan vòòr de crisis in de kerk 

kwamen. De laagdrempeligheid 

van deze vieringen vormt daar-

voor een reden maar ook het 

gegeven dat mensen thuis op 

hun eigen tijd de vieringen 

kunnen bekijken. Naast vierin-

gen hebben niet weinig paro-

chies digitale nieuwsbrieven 

gemaakt. Zo bleef en blijft ook 

in deze onzekere coronatijd de 

band met de parochianen 

gehandhaafd. In sommige 

parochies wordt ook digitaal 

gecollecteerd. En de opbreng-

sten zijn hoopgevend. Het lijkt 

mij belangrijk om verder na te 

denken over de digitale 

missionaire mogelijkheden, ook 

als de coronacrisis voltooid ver-

leden tijd is geworden. 

 

gezins- en familiepastoraat 

De Nederlandse Kerk is een 

omgekeerde piramide geworden 

met veel ouderen aan de 

bovenkant en helaas weinig 

jonge mensen aan de onder-

kant. Alleen als katholieken het 

geloof van hun doopsel serieus 

nemen, heeft het katholicisme 

in onze streken toekomst. Juist 

vandaag en morgen moeten 

nieuwe mensen met het Evan-

gelie van Christus worden 

bereikt. In ons bisdom willen 

wij ons met name richten op 

jonge gezinnen waarbinnen 

kinderen worden opgevoed. 

Gezins- en familiepastoraat 

vormt dan ook een speerpunt 

binnen ons diocees. Sinds 1 sep-

tember heb ik een team van 

drie vrouwen benoemd die de 

parochies op dit punt wil 

ondersteunen. Het zijn drie 

enthousiaste vrouwen die zullen 

proberen ouders (en groot-

ouders) te bereiken om hen te 

helpen bij de geloofsopvoeding 

binnen het eigen gezin. Wij 

weten dat de invloed van vader 

en moeder uitermate belangrijk 

is voor de gelovige ontwikkeling 

van een kind.  

 

 



rijkdom delen 

De rijkdom van onze katholieke 

traditie is groot. Niet alleen als 

het gaat om onze kennis van 

God maar ook om het realiseren 

van een meer rechtvaardige 

samenleving. Door onze 

missionaire inzet zullen  meer 

mensen kunnen putten uit 

katholieke bronnen. Wij mogen 

bidden dat de goede God al 

onze initiatieven wil zegenen. 

Wij mogen, om met Paulus te 

spreken, zaaien en begieten. De 

Heer zelf zorgt voor de 

groeikracht. 

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

oktober 2020 
 

(ma-vrij 8.30 uur Eucharistie in de 

kathedraal tenzij anders vermeld) 
 

1 10.00: stafvergadering 

 14.00: VKMO - Den Bosch 

 19.30: bestuur Damiaan- 

 parochie Helmond 

2 10.00: kennismaking direc- 

 tie Donatus Verzekeringen 

 13.30: studiemiddag gods- 

 dienstvrijheid KVO - Den  

 Bosch 

4 Eucharistie 

5 11.00: permanente raad - 

 Den Bosch 

6 14.00: dekenale visitatie - 

 Eindhoven 

7 10.00: gesprek raad van be- 

 stuur Kempenhaeghe Heeze 

 14.00: Roepingenraad 

8 10.00: stafvergadering 

 20.00: lezing CDA - Goirle 

9 16.00: symposium Tilburg  

 University 

11 Eucharistie - Tilburg 

12 11.00: bisschoppenvergade- 

 ring – Den Bosch 

15 10.00: stafvergadering 

 19.00: lezing - Lichtenvoorde 

16 10.00: overleg Latijnse School 

18 Eucharistie 

22 10.00: stafvergadering 

23 18.00: diner en lezing jon- 

 gerengroep Oude Tonge 

24 18.00: inzegening Mariakapel  

 Someren-Eind 

25 Eucharistie 

 16.00: opening museum  

 Slager - Den Bosch 

28 10.30 Platform Nederlandse  

 Diakens 

29 10.00: stafvergadering 

 12.30: Allerheiligenberaad 

 - Grote Kerk en St. Jans- 

 kathedraal Den Bosch 

31 10.30: dag echtgenotes van 

 diakens 

Handen en voeten geven 

aan je geloof. 
 

JBDB on Tour, sinds vorig werk-

jaar een initiatief van Jong Bis-

dom Den Bosch! Dit najaar wordt 

een drietal verdiepingsavonden 

voor jongeren (16-30 jaar) aan-

geboden, waarbij René Lamers,  

gedelegeerde voor Jeugd & Jon-

geren, de deelnemers meeneemt 

in die diepte rondom het thema 

‘een jonge katholiek zijn’.  

 

U heeft ongetwijfeld weleens 

gehoord van de zeven (lichame-

lijke) werken van barmhartig-

heid… 

Hongerigen voeden, zieken be-

zoeken, naakten kleden, etc. 

Maar heeft u ook weleens ge-

hoord van de zeven geestelijke 

werken van barmhartigheid?  

Bedroefden troosten, onweten-

den onderrichten.. 

De lichamelijke werken, maar 

zeker ook de geestelijke werken 

van barmhartigheid kunnen ons 

helpen bij het zichtbaar maken 

van God in de wereld. Hoe dan? 

En wat is belangeloos meewer-

ken aan Gods Liefde? En hoe hou 

jij dat als jongere vol? 

 

Deze tweede verdiepingsavond 

op vrijdag 2 oktober 2020, die 

plaatsvindt op het Bisdomkan-

toor, staat in het teken van deze 

zeven geestelijke werken van 

barmhartigheid. Hoe kun je als 

jonge katholiek je geloof handen 

en voeten geven? 

De avond begint om 19.45 uur 

(inloop mogelijk vanaf 19.30 

uur). Na een inhoudelijke ver-

dieping op het thema is er een 

korte pauze. Aansluitend is er 

alle ruimte voor jongeren om 

hun eigen verhaal en ervaring te 

delen. 

 

In verband met de coronamaat-

regelen zal er beperkt plaats 

zijn; aanmelding voor deze 

avond is daarom ook verplicht 

Meer informatie en het aanmeld-

formulier vindt u op de site: 

www.jbdb.nl. 

 

De laatste verdiepingsavond 

staat gepland voor donderdag 12 

november 2020 te Den Bosch. 

Het jongerenplatform dat mede 

zorgdraagt voor de jongeren-

activiteiten, bestaat komend 

werkjaar uit: 

- Willem-Jan Hanegraaf (voorz.) 

- Maudy van der Heiden 

- Wojtek van de Heuvel 

- Piotr Kemna 

- René Lamers (gedelegeerde} 

- Laura Nieuwlaat (JBDB) 

- Marenthe Romeijn 

- Aletta Steensma 

- Ingrid van Zeeland (JBDB) 

  

Agenda 

JBDB on tour 

Jongerenplatform 



De zeereerwaarde heer C.A. 

Happel te Münster: per 1 augus-

tus 2020 eervol ontslag als pas-

tor-assistent van de parochie 

Heilige Stefanus te Nijmegen. 

 

De zeereerwaarde heer H.W.M. 

Reijnen te Groesbeek: per 15 

augustus 2020 benoeming tot 

pastor van de parochie H.H. Cos-

mas en Damianus te Groesbeek 

 

De weleerwaarde heer A.J. 

Szejnoga te Udenhout: per 1 

september 2020 eervol ontslag 

als diaken van de parochie Hei-

lige Paus Johannes XXIII te Ber-

kel-Enschot onder gelijktijdige 

uitbreiding van zijn benoeming 

als diaken van de parochie Hei-

lige Willibrord te Loon op Zand. 

 

Mevrouw drs. ir. M.W.A.A. van 

den Broek: per 15 september 

2020 de pastorale zending als 

pastoraal werkster ten behoeve 

van het gezins- en familiepasto-

raat in het bisdom ’s-Hertogen-

bosch onder gelijktijdig eervol 

ontslag van de zending als pas-

toraal werkster van de parochie 

Heilige Oda te Sint-Oedenrode.  

 

De weleerwaarde heer ing. 

H.G.J. van der Donk te Nijme-

gen: per 1 oktober 2020 benoe-

ming tot pastor (kapelaan) van 

de parochie Heilige Nicasius te 

Geldrop onder gelijktijdig eervol 

ontslag als pastor van de paro-

chie Heilige Drie-eenheid te Nij-

megen. 

 

De heer drs. J.J.M. Willemen te 

Oisterwijk: per 1 januari 2021 

wegens emeritaat eervol ontslag 

van de zending en opdracht als 

pastoraal werker van de paro-

chie Zalige Peerke Donders te 

Tilburg. 

God wil een tempel bouwen 

om ons nabij te zijn, 

en boven alle vrouwen 

zal zij gezegend zijn 

die Hij zich heeft verkoren: 

Maria is haar naam, 

een roos die zonder doornen 

in bloei zal komen staan 

 

De bloem gaat zich ontvouwen, 

het zonlicht wekt haar zacht, 

verwacht in stil vertrouwen 

het wijken van de nacht: 

zo heeft zij willen wachten, 

de hoop in zich gevoed; 

zo schijnt na vele nachten 

ons levenslicht voorgoed. 

 

Zijn warmte zal verlichten 

de armen in het land, 

op aarde vrede stichten 

kom, reik elkaar de hand. 

God zal zijn tempel bouwen: 

een wereldwijd tehuis; 

mensen die Hem vertrouwen 

worden er kind aan huis. 

Nu kerken niet kunnen samenko-

men zoals ze gewend zijn, laten 

ze een ongekende creativiteit en 

veerkracht zien. Op allerlei ma-

nieren wordt digitaal contact ge-

zocht met kerkleden om ze pas-

toraal en waar nodig ook diaco-

naal te steunen. Actie Kerkba-

lans wil parochies helpen om 

deze manieren van ‘omzien naar 

elkaar’ te blijven ondersteunen 

en financieel te kunnen bekosti-

gen. 
 

Met Actie Kerkbalans vragen vier 

kerkgenootschappen elk jaar hun 

leden om een bijdrage voor de 

eigen kerk. Dat zijn de Rooms-

Katholieke Kerk, de Protestantse 

Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en 

de Evangelische Broederge-

meente. Deze kerken leveren op 

dit moment een buitengewone 

inspanning, stelt de woordvoer-

der van Actie Kerkbalans. “Onze 

parochies zijn voortdurend bezig 

met het vormgeven van ‘nabij-

heid’ in de anderhalve-meter-sa-

menleving. Ze doen daarmee 

fantastisch werk dat veel men-

sen mentaal en soms ook financi-

eel op de been houdt. Ze geven 

vorm aan wat kerkleden als een 

van de belangrijkste waarden 

van kerkzijn beleven: het om-

zien naar elkaar.” 
 

Deze nieuwe manier van omzien 

naar elkaar brengt ook extra 

kosten met zich mee, die paro-

chies zonder aarzelen voor hun 

rekening nemen. En dat terwijl 

er juist minder geld binnenkomt 

omdat er niet gecollecteerd kan 

worden nu er geen ‘gewone’ vie-

ringen zijn. Daarom ondersteunt 

Actie Kerkbalans vanaf 5 juni 

2020 de plaatselijke kerkge-

meenschappen met een fondsen-

wervingsactie ‘Omzien naar el-

kaar’. Om alle positieve initia-

tieven op pastoraal en diaconaal 

gebied mogelijk te houden, 

wordt de kerkleden om een ex-

tra bijdrage gevraagd. Met zo’n 

gift ziet het kerklid immers ook 

om naar de ander die in geeste-

lijke of financiële nood verkeert. 

 

  

Benoemingen  /  ontslagen Oktober: Mariamaand 

Omzien naar elkaar 



Eén van de speerpunten in het 

beleid van onze bisschop Gerard 

de Korte is het gezins- en fami-

liepastoraat. In diverse paro-

chies lopen op dit moment pro-

jecten waarvoor coördinatoren 

gezins- en familiepastoraat zijn 

benoemd en in diverse parochies 

worden initiatieven genomen of 

verder ontwikkeld op het vlak 

van gezins- en familiepastoraat. 

Nu zijn, door fondswerving, op 

bisdomniveau medewerkers aan-

getrokken voor ondersteuning op  

het vlak van gezins- en familie-

pastoraat.

Per 1 september zijn aange- 

steld: Mevrouw Ingrid van Meer-

Bollerman (midden op foto) en 

mevrouw Juliëtte de Valk 

(rechts op foto). Beiden zullen 

samenwerken met en onder ver-

antwoordelijkheid van de gede-

legeerde voor familiepastoraat, 

mevrouw drs. ir. Manon van den 

Broek (links op foto) en in sa-

menwerking met de andere me-

dewerkers van het bisdom. 

Als team zijn zij beschikbaar om 

parochies te ondersteunen in het 

(door)ontwikkelen en opzetten 

van familiepastoraat. Daarnaast 

gaan zij ook op bisdomniveau ac-

tiviteiten ontwikkelen. 

Vorige week is het gedenkboek 

“Het verdriet van Brabant, ker-

ken en kloosters in het bisdom 

Den Bosch ten tijde van corona”, 

samengesteld door Mgr. Gerard 

de Korte verschenen. 

Hij legt daarmee vast waar geen 

woorden voor zijn en wat toch 

nooit meer vergeten mag wor-

den: het lijden van zo velen, 

maar ook de zorg voor elkaar en 

de kracht van het geloof in on-

mogelijke tijden. 

Het boek is verkrijgbaar bij 

boekhandel Heinen in Den Bosch 

en kost €25,-. 

 

 

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 

Bisschop de Korte steunt graag diaconale en 

oecumenische 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 Gerardusfonds Den Bosch. 
 

Bij voorbaat veel dank. 

Familiepastoraat Gedenkboek 

http://www.bisdomdenbosch.nl/

