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zijn in het bisdom van ’s-Hertogenbosch aan corona gestorven.
Het was uitermate pijnlijk dat,
omwille van de gezondheid, vaak
alleen in kleine kring van een
stervende afscheid kon worden
genomen.

KERST VIEREN IN EEN NARE
TIJD
Wij leven in de laatste maand
van het kalenderjaar. Het jaar
2020 zal bijna zeker worden herinnerd als het jaar van het onzichtbare coronavirus. Dit gemene virus heeft onze wereld
flink ontregeld. Ook ons eigen
land is vanaf maart zwaar getroffen. Bij de eerste golf, tussen maart en juni, waren er,
juist ook in ons eigen bisdom,
veel besmettingen en daardoor
ook bovengemiddeld veel zieken
en doden. Met name veel ouderen zijn slachtoffer geworden
van het virus. De vreselijke beelden uit onze ziekenhuizen en
verpleeghuizen staan nog op ons
netvlies.
Geweldige inzet
Vanuit de parochies is geweldig
werk verricht door het bijstaan
en troosten van zieken, stervenden en rouwenden. Maar ook
door het waardig begraven van
zieken die door het coronavirus
gestorven zijn. In ons eigen bisdom was ook in een aantal kloosters de besmettingsgraad zeer
hoog. Minstens 60 religieuzen

Solidariteit
Deze coronatijd is vol van verdriet en onzekerheid. Medisch,
sociaal en economisch werd en
wordt er veel geleden. Door
ziekte en dood maar zeker ook
door eenzaamheid en economische malaise. Maar gelukkig zien
wij ook veel opoffering, naastenliefde en onderlinge solidariteit. Diaconaal wordt er prachtig
werk verricht. Mensen doen voor
elkaar boodschappen.Velen proberen de eenzaamheid van alleenstaanden te doorbreken met
een telefoontje of een mail. De
voedselbanken helpen waar mogelijk is en ook Parochiële Caritas Instellingen bieden bijstand.
Bemoediging
Als bisschop probeer ik via mails
en telefoongesprekken met de
pastorale teams en met oversten
van religieuze gemeenschappen
contact te houden. Dagelijks bid
ik voor de intenties van onze gelovigen tijdens de Eucharistie in
de Sint Jan. Tussen maart en
juni schreef ik twaalf bisschoppelijke Woorden ter bemoediging om de gelovigen een hart
onder de riem te steken. Zo kan
ik op afstand toch nabij zijn. In
september verschenen deze
brieven, samen met interviews
met pastores en religieuzen, in

het boek Het verdriet van Brabant.
Tweede golf
Op dit moment zitten wij midden in de tweede golf van de
epidemie. Opnieuw heeft de
overheid allerlei beperkingen
opgelegd om het virus onder
controle te krijgen. Wij bereiden
ons voor op het kerstfeest. Dit
jaar zal het geboortefeest van
onze Heer heel anders worden
gevierd dan gebruikelijk. Geen
volle kerken en ook thuis geen
grote festiviteiten. Dat is uitermate teleurstellend maar het
hart van Kerstmis blijft onveranderd. Als christenen leven wij in
vriendschap met Jezus. Gelukkig
de mens die zich in deze lastige
tijd veilig weet bij Christus. Een
mooie titel voor Jezus is Emmanuel, God met ons. Ik hoop en
bid dat velen juist nu Christus
nabij weten.
Nabije toekomst
Voor het nieuwe jaar zijn de
vooruitzichten nog onzeker maar
niet zonder hoop. Bijna zeker
komen er vaccins tegen het virus
beschikbaar en ook de economische vooruitzichten zijn volgens
waarnemers niet ongunstig.
Kleine lichtpuntjes in een duistere tijd. Juist als het donker is,
hebben wij allemaal behoefte
aan kleine tekenen van hoop. Ik
hoop oprecht dat u steun en bemoediging vindt bij elkaar. In
deze crisistijd beseffen wij hoe
belangrijk het is dat mensen
dicht bij elkaar blijven en elkaar
van dienst zijn. Hopelijk geeft

ook het geloof u moed en veerkracht.
In verbondenheid met de goede
God en in onderlinge solidariteit
kunnen wij vol vertrouwen de
toekomst tegemoet leven. Laten
wij, in kracht van Gods Geest,
van 2021 een mooi jaar maken!
Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda
januari 2021
(ma-vrij 8.30 uur Eucharistie in de
kathedraal tenzij anders vermeld)

1 Nieuwjaarsdag
Eucharistie in de kathedraal
3 Eucharistie
7 10.00 stafvergadering
10 10.00 Eucharistie kathedraal
13.30 H. Vormsel kathedraal
11 11.00 permanente raad
19.00 huiscollege Thomas
More
14 10.00 stafvergadering
15 15.00 oecumenelezing,
Utrecht
17 Eucharistie
Dag van het Jodendom
18 19.00 oecumenische avond,
Den Bosch
19 11.00 bisschoppenvergadering
20 14.00 roepingenraad
19.00 huiscollege Thomas
More
21 10.00 stafvergadering
24 Eucharistie
25 lezing, Amersfoort
28 10.00 stafvergadering
29 14.00 webinar ‘Fratelli tutti’
31 Eucharistie

Benoemingen/ontslagen
Mevrouw drs. J.M.W. RondeLandsheer te Tilburg per 20 november 2020 de zending en opdracht als pastoraal werkster ten
behoeve van Stichting De Wever
te Tilburg.

De eerwaarde heer drs. R.A.
Gruijters te Oss per 1 december
2020 benoeming tot diaken van
de parochie Heilige Johannes
XXIII te Beuningen.
De eerwaarde heer drs. A.A.
Inderwisch te Eindhoven per 1
december 2020 benoeming tot
diaken van de parochie De
Twaalf Apostelen te Wijchen.
De eerwaarde heer M. Mati te
Eindhoven per 1 december 2020
benoeming tot diaken van de parochie Sint Joris te Eindhoven.
De eerwaarde heer drs. J.L.M.
Swaanen te Asten per 1 december 2020 benoeming tot diaken
van de parochie Heilige Franciscus te Asten.
De weleerwaarde heer P.H.T.P.
Lê te ’s-Hertogenbosch per 1 december 2020 benoeming tot pastor (kapelaan) van de parochies
Heilige Lambertus te Helmond
en Zalige Pater Eustachius van
Lieshout te Beek en Donk.
De zeereerwaarde heer P.M.
Zimmermann te Sint-Michielsgestel per 1 januari 2021 benoeming tot pastor (kapelaan) van
de parochie Sint Joris te Eindhoven onder gelijktijdig eervol
ontslag als pastor (kapelaan) van
de parochie Heilige Michaël te
Schijndel.
De zeereerwaarde heer P.
Scheepers te Asten per 1 januari
2021 benoeming tot pastoor van
de parochie Heilige Damiaan de
Veuster te Helmond onder gelijktijdig eervol ontslag als pastoor van de parochie Heilige
Franciscus te Asten.
De zeereerwaarde heer S.J.P.
Steijaert te Dreumel per 1 januari 2021 benoeming tot pastoor
van de parochie Heilige Franciscus te Asten onder gelijktijdig
eervol ontslag als pastor van de
parochie Sint Christoffel te
Dreumel.

De zeereerwaarde heer N.C.M.
Swagemakers te Helmond per 1
januari 2021 benoeming tot rector van het Seminarie Sint-Janscentrum te ’s-Hertogenbosch onder gelijktijdig eervol ontslag als
pastoor van de parochie Heilige
Damiaan de Veuster te Helmond.
De zeereerwaarde heer dr.
F.L.A. De Rycke te ’s-Hertogenbosch per 1 januari 2021 eervol
ontslag als rector van het Seminarie Sint-Janscentrum te
’s-Hertogenbosch.
De eerwaarde pater A.
Ndzalouma CSSp te Eindhoven
per 1 januari 2021 eervol ontslag
als pastor (kapelaan) van de parochie Sint Petrus’ Stoel te Eindhoven.
De weleerwaarde heer J.W.M.
Beekman te Berghem per 1 januari 2021 benoeming tot pastor
(kapelaan) van de parochie
Christus Koning te Veldhoven onder gelijktijdig eervol ontslag als
pastor van de parochie Heilige
Willibrordus te Oss.
De weleerwaarde heer P.K.G.
Geelen te Eindhoven per 1 januari 2021 benoeming tot pastor
(kapelaan) van de parochie Sint
Petrus’ Stoel te Eindhoven onder
gelijktijdig eervol ontslag als
pastor van de parochie Sint Joris
te Eindhoven.
De zeereerwaarde heer H.J.A.M.
Schaepman te Rosmalen per
1 januari 2021 benoeming tot
pastoor van de parochie Heilige
Elisabeth, patrones van de caritas, te Grave onder gelijktijdig
eervol ontslag als pastor van de
parochie Heilige Maria te Rosmalen.
De zeereerwaarde heer
A.T.J.M.R. Aarden te Grave per
1 januari 2021 benoeming tot
pastoor van de pastorale eenheid Heilige Benedictus en daaronder vallende parochies H.
Lambertus te Lith, H. Remigius
te Lithoijen, H. Lambertus te

Maren-Kessel, H. Servatius te
Oijen, H. Benedictus te Teeffelen en H. Hart van Jezus te
Oss onder gelijktijdig eervol ontslag als pastoor van de parochie
Heilige Elisabeth te Grave.
De hoogeerwaarde heer J.M.M.
van de Laar te Uden per 1 januari 2021 eervol ontslag als waarnemend pastoor van de pastorale eenheid Heilige Benedictus
en daaronder vallende parochies
H. Lambertus te Lith, H. Remigius te Lithoijen, H. Lambertus
te Maren-Kessel, H. Servatius te
Oijen, H. Benedictus te Teeffelen en H. Hart van Jezus te
Oss.
De weleerwaarde heer ing.
W.A.A.J. Renders te Oss per 1
januari 2021 benoeming tot pastor (kapelaan) van de parochie
Heilige Willibrordus te Oss onder
gelijktijdig eervol ontslag als
pastor (kapelaan) van de pastorale eenheid Heilige Benedictus
en daaronder vallende parochies
H. Lambertus te Lith, H. Remigius te Lithoijen, H. Lambertus
te Maren-Kessel, H. Servatius te
Oijen, H. Benedictus te Teeffelen en H. Hart van Jezus te
Oss.
De heer drs. P.A.G.M. Pot te
Zwolle per 1 januari 2021 de opdracht en zending als pastoraal

werker ten behoeve van de parochie H.H. Cosmas en Damianus
te Groesbeek.
De zeereerwaarde heer H.W.M.
Reijnen te Groesbeek per 6 januari 2021 eervol ontslag als
pastor van de parochie H.H. Cosmas en Damianus te Groesbeek.

In memoriam
Op 4 december 2020 is te Gemert overleden de eerwaarde
heer Johannes Josephus van
Gemert, emeritus diaken van de
parochie Heilige 3-Eenheid te
Gemert-De Mortel.
Diaken Van Gemert is geboren in
Vught op 15 maart 1945 en tot
permanent diaken van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 25 september 1993. Na
zijn wijding was hij werkzaam in
de parochies H. Clemens en Sint
Andries te Nuenen van 1993 tot
1995. Per 16 oktober 1995 werd
hij benoemd tot diaken van de
parochie Gemert-Kern, welke
per 1 januari 2008 fuseerde met
de parochie H. Antonius Abt te
De Mortel tot de parochie Heilige 3-Eenheid. Per 1 maart 2010
werd hem wegens emeritaat eervol ontslag verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Maagdenwijding
Op zondag 22 november 2020
vierde bisschop Gerard de Korte
het hoogfeest van Christus Koning in de Sint-Janskathedraal.
Tijdens deze viering ontvingen
twee vrouwen, Jessica van Beuningen en Petra van Esch, de
Maagdenwijding. De maagdenwijding is een van de onbekendste wijdingen binnen de katholieke kerk maar daardoor niet
minder van betekenis. Vrouwen,
wonend en werkend in de wereld, willen Christus nadrukkelijk volgen en tot de dood trouw
blijven aan de dienst van de
Heer en zijn Kerk. Zij zien af
van een christelijk huwelijk
maar geven de voorkeur aan datgene waarvan het huwelijk een
heilig teken is. Zij getuigen van
evangelisch leven en onderlinge
liefde. De gelofte die deze vrouwen afleggen wordt bekrachtigd
met een plechtig wijdingsgebed.
Na de wijding ontvangen zij als
bruid van Christus, de bruidegom, een sluier en als teken van
blijvende trouw aan Christus een
ring. Ook het getijdenboek krijgen zij overhandigd als teken en
oproep tot onophoudelijk gebed
voor het heil van de gehele wereld in eenheid met de hele
Kerk.

Vier Kerstmis

De medewerkers van het bisdom van ’s-Hertogenbosch wensen
u van harte ZALIG KERSTMIS

Onlangs is de website Vierkerstmis.nl online gegaan. Op deze
website nodigen de Nederlandse
r.-k. bisschoppen iedereen uit
om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De website biedt concrete handvatten om Kerstmis te
vieren, ook als er geen plek in
de kerken is. Thuis vieren met
een liturgieboekje voor de
livestream of tv kan ook en
wordt van harte aanbevolen

want Kerstmis is te belangrijk
om niet te vieren.
Door de beperkingen die er zijn
in verband met Covid-19 kan er
naar alle waarschijnlijkheid
maar een beperkt aantal aanwezigen bij elke kerstviering zijn.
Maar Kerstmis kan als belangrijk
hoogfeest juist in deze tijd mensen inspireren en bemoedigen
met de boodschap dat Jezus
naar de wereld is gekomen om
dichtbij te zijn in het leven van
iedereen.

Is er geen plek in één van de vieringen in de eigen parochie, dan
wordt er mogelijk wel een
livestream verzorgd, zodat thuis
vieren mogelijk is. In het afgelopen jaar hebben veel parochies
ervaring opgedaan met het live
streamen van hun vieringen via
internet. Dit biedt met de feestdagen de mogelijkheid om verbinding te maken met iedereen
die normaal gesproken graag bij
één van de kerstvieringen had
willen zijn. Verder zijn er de eucharistievieringen op tv bij
NPO2, uitgezonden door de KRO.
Ook daar kan men Kerstmis meevieren.
Op Vierkerstmis.nl is verder onder meer een link te vinden naar
een website met liturgieboekjes
voor de zondagen van de Advent
en de vieringen tijdens de feestdagen. Ook is er een directe link
naar het kerstverhaal in Lucas 2.
Kijk ook op de website van het
bisdom (www.bisdomdenbosch)
voor meer informatie over de
vieringen van bisschop De Korte
met kerstmis, de kerststal van
de Sint-Jan, online kindervieringen en meer.

Actie Kerkbalans
Actie Kerkbalans 2021:
Geef vandaag voor de kerk van
morgen
Al generaties lang is de kerk
voor ontelbaar veel gelovigen
van grote betekenis. In de kerk
wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in
God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een
bijzondere band. Parochianen
willen gastvrij zijn naar hen die
God nog niet kennen maar ook
naar jonge mensen die hun leven
nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar.

Gerardusfonds
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
U kunt ook
gebruik maken
van deze
QR-code
Bij voorbaat
veel dank!

Colofon

Door vandaag te geven, kan de
kerk ook morgen doen waar ze al
eeuwenlang voor staat. Dit is het
verhaal achter de nieuwe slogan:
Geef vandaag voor de kerk van
morgen.
De Actie Kerkbalans 2021 staat
gepland voor de tweede helft
van januari 2021. In de deze periode zijn niet alleen in ons bisdom maar ook in de rest van het
land vele parochie-vrijwilligers
druk in de weer om deze actie
onder de aandacht van hun
mede-parochianen te brengen.
Het bisdom ondersteunt deze actie van harte en is ervan overtuigd dat hiermee een belangrijke bijdrage wordt geleverd
aan de financiële huishouding
van parochies voor nu en voor de
toekomst.

NieuwsBrief is een uitgave van
bisdom van ’s-Hertogenbosch
De BisdomNieuwsbrief wordt
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