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DE KARDINAAL EN DE 

OECUMENE 
 

Recent verscheen de biografie 

van Johannes kardinaal Wille-

brands. Dr. Karim Schelkens, de 

auteur van het vuistdikke boek, 

heeft een geweldig mooie en 

heldere studie geschreven. Ikzelf 

heb goede herinneringen aan 

kardinaal Willebrands. Hij leefde 

de laatste jaren van zijn leven in 

de luwte bij de zusters van De-

nekamp. Meerdere keren mocht 

ik hem daar bezoeken en had hij 

boeiende verhalen over zijn 

rijke leven. Ik ben dankbaar dat 

hij in 2001 bij mijn bisschopswij-

ding, naast kardinaal Simonis en 

bisschop de Kok, mij de handen 

heeft opgelegd.  

Kardinaal Willebrands was een 

aantal jaren aartsbisschop van 

Utrecht maar heeft vooral naam 

gemaakt door zijn activiteiten in 

Rome. Vele jaren was hij secre-

taris van kardinaal Bea. Na de 

dood van Bea werd hij diens op-

volger als president van de Pau-

selijke Raad voor de bevordering 

van de eenheid van de christe-

nen. In die functie ontmoette hij 

allerlei boeiende personen uit de 

christelijke wereld. Zijn leven 

was, met de ondertitel van de 

biografie, een leven in gesprek. 

De studie van dr. Schelkens be-

schrijft het leven van een oecu-

menisch pionier. Zijn rijke gaven 

van hoofd en hart heeft de kar-

dinaal ingezet om de eenheid 

tussen de christelijke kerkfami-

lies te bevorderen. Voor hem 

was dat een zaak van geloof en 

gehoorzaamheid. Jezus bidt in 

het Evangelie naar Johannes im-

mers hartstochtelijk dat zijn 

vrienden de onderlinge eenheid 

bewaren. 

 

werk van de Geest 

Lange tijd hebben christenen het 

gebed om eenheid genegeerd. 

Vóór het Tweede Vaticaanse 

Concilie (1962-1965) leefde er 

binnen onze Kerk een breed 

wantrouwen jegens andere chris-

tenen. Na het Concilie zien wij 

een zoektocht naar eenheid. 

Vandaar dat de oecumenische 

beweging en de interreligieuze 

dialoog de wind in de zeilen kre-

gen. Andere gelovigen waren 

geen vijanden meer maar schep-

selen van God. Andere christe-

nen waren geen ketters meer 

maar broeders en zusters in 

Christus. Als historicus ben ik 

voorzichtig om Gods hand in de 

geschiedenis aan te wijzen. Maar 

voor mij is de oecumenische be-

weging een groot geschenk van 

Gods Geest. Heilzaam voor alle 

christenen en uiteindelijk voor 

de gehele wereld. Kardinaal Wil-

lebrands heeft lange tijd zijn 

partij in het oecumenische or-

kest meegeblazen. Een reden tot 

blijvende dankbaarheid. 

 

maand van de Bijbel 

Tussen 24 januari en 21 februari 

organiseren een groot aantal 

christelijke media en organisa-

ties de Maand van de Bijbel. Bij 

gelegenheid daarvan vroegen de 

organisatoren aan dr. René de 

Reuver, scriba van de Protes-

tantse Kerk en aan mijzelf om 

een aantal brieven te schrijven 

over de plaats van de Heilige 

Schrift in ons eigen leven. Het 

boekje met als titel Houvast ver-

schijnt eind januari en wil men-

sen in deze onzekere coronatijd 

bemoedigen. Een protestantse 

kerkleider en een bisschop publi-

ceren samen brieven over de be-

tekenis van de Heilige Schrift om 

protestantse en katholieke gelo-

vigen in deze nare en lastige tijd 

een hart onder de riem te ste-

ken. Wij schrijven bijna vanzelf-

sprekend over het lijden en het 

verdriet door de coronapande-

mie maar ook het belang van on-

derlinge gemeenschap, de bete-

kenis van tijd en eeuwigheid en 

over de komende Veertigdagen-

tijd en dat alles in het licht van 

het bijbels getuigenis. Persoon-

lijk zie ik dit initiatief als een 

kleine vrucht van de oecumeni-

sche beweging.  

 

oecumenische samenwerking 

Op oecumenisch terrein is de af-

gelopen halve eeuw ontzettend 

veel gerealiseerd, ook binnen 

ons eigen bisdom. Hopelijk hou-

den wij het oecumenische vuur 

brandend. Niet alleen door sa-

men te bidden en te vieren maar 

ook door samen te leren en te 

dienen. Juist op het terrein van 



catechese en diaconie is er oe-

cumenisch nog veel winst te be-

halen. Kardinaal Willebrands was 

een oecumenisch ambassadeur. 

Zijn inzet voor de eenheid van 

de christelijke wereld heeft blij-

vend vruchten opgeleverd. Wij 

zijn geroepen om, op de plaats 

waar wij wonen en leven, onze 

bijdrage aan de eenheid van alle 

leerlingen van Christus te leve-

ren. 

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

februari 2021 

(ma-vrij 8.30 uur Eucharistie in de 

kathedraal tenzij anders vermeld) 

 

1 11.00 Permanente Raad 

4 10.00 stafvergadering 

 14.00 dekensvergadering 

7 11.00 installatie pastoor  

 Sacha Steijaert, Asten 

8 14.30 werkgroep Laudato Si  

 19.30 diakenberaad 

10 11.30 erekapelaans Orde van 

Malta 

11 10.00 stafvergadering 

 14.00 priesterraad 

14 Eucharistie 

17 Aswoensdag 

8.30 Eucharistie met as-

kruisje, kathedraal 

18 10.00 stafvergadering 

19 studiedag Vrouw en Kerk 

21 10.00 Eucharistie kathedraal 

w.o. opname catechumenen 

23 bijeenkomst Vlaamse en Ne-

derlandse bisschoppen 

25 10.00 stafvergadering 

 15.30 REA 

28 14.00 installatie pastoor Her-

man Schaepman, Grave 

De eerwaarde pater I.J.R. 

Aruldoss te Veldhoven per 1 ja-

nuari 2021 benoeming tot pastor 

van de parochie Heilige Bernar-

dus van Clairvaux te Bergeijk on-

der gelijktijdig eervol ontslag als 

pastor van de parochie Christus 

Koning te Veldhoven. 

 

De eerwaarde pater P.R. Antony 

Samy te Bergeijk per 1 januari 

2021 benoeming tot pastor van 

de parochie Heilige Michaël te 

Sint Michielsgestel onder gelijk-

tijdig eervol ontslag als pastor 

van de parochie Heilige Bernar-

dus van Clairvaux te Bergeijk. 

 

De eerwaarde heer P.J. 

Schevers te Esch per 1 januari 

2021 benoeming tot diaken van 

de parochie Heilig Hart te Boxtel 

onder gelijktijdig eervol ontslag 

als diaken van de parochie Hei-

lige Michaël te Schijndel. 

 

De zeereerwaarde heer drs. 

A.C.M. Verest te Oisterwijk per 

1 januari 2021 benoeming tot 

pastor van de parochie Sint 

Christoffel te Dreumel onder ge-

lijktijdig eervol ontslag als pas-

tor van de parochie Sint Jozef te 

Oisterwijk. 

 

De eerwaarde pater J.D. 

Malonga CSSp te Handel per 1 

januari 2021 benoeming tot pas-

tor van de parochie Sint Chris-

toffel te Dreumel. 

 

De eerwaarde pater E.Y.K. 

Awayevu CSSp te Eindhoven per 

1 januari 2021 benoeming tot 

pastor van de parochie Heilige 

Drie-eenheid te Nijmegen. 

 

De eerwaarde pater T.T. 

Ikyomke CSSp te Heerenveen 

per 1 januari 2021 benoeming 

tot pastor van de parochie Hei-

lige Maria te Rosmalen. 

 

De weleerwaarde heer H.J.P.M. 

Eskes te Nijmegen per 1 januari 

2021 benoeming tot pastor van 

de parochie Sint Petrus’ Stoel te 

Eindhoven onder gelijktijdig eer-

vol ontslag als pastor van de pa-

rochie Heilige Stefanus te Nijme-

gen. 

 

De heer F.J.J. Voncken te Delft 

per 1 januari 2021 de zending en 

opdracht als pastoraal werker 

ten behoeve van het R.K. Doven-

pastoraat. 

Op 13 december 2020 is te Laar-

beek overleden de zeereer-

waarde pater Arie C. 

Wester ofm, emeritus 

pastor van de paro-

chie Zalige Pater Eus-

tachius van Lieshout 

te Beek en Donk. 

 

Pater Wester is geboren in  

Oudorp op 5 november 1939 en 

tot priester van de Minderbroe-

ders Franciscanen gewijd op 4 

oktober 1970. 

Na als vlootaalmoezenier en jus-

titiepastor werkzaam te zijn ge-

weest, was hij in het Bossche 

bisdom werkzaam als pastor van 

het Longcentrum  

Dekkerswald te Groesbeek (van 

2005 tot 2007) en als pastoor 

van de parochies H. Willibrordus 

te Bakel, H. Willibrordus te Mil-

heeze en H. Margaretha Maria 

Alacoque te De Rips.  

Per 1 juni 2013 werd hij be-

noemd tot pastor van de paro-

chie Zalige Pater Eustachius van 

Lieshout uit welke functie hem 

per 1 januari 2015 vanwege 

emeritaat eervol ontslag werd 

verleend. In zijn emeritaat is hij 

nog tot voor kort dienstbaar ge-

bleven aan de parochie voor li-

turgische vieringen. 

 

Moge hij rusten in vrede! 

 

 

 

 

Agenda 

Benoemingen/ontslagen 

In Memoriam 



In 2020 en 2021 is het Vastenac-

tiethema 'Werken aan je toe-

komst'. We laten zien hoe be-

langrijk het is dat kinderen on-

derwijs kunnen krijgen op de ba-

sisschool, maar ook dat zij een 

vervolgopleiding kunnen krijgen 

om een vak leren. Dat vergroot 

hun kansen op werk, waarmee 

ze een redelijk inkomen kunnen 

verdienen. In de campagne ma-

ken we onder meer kennis met 

Dennis uit Zambia. Hij vertelt 

hoe graag hij weer naar school 

wil, omdat hij leraar wil wor-

den.  

 

In Nederland 

gaan alle 

kinderen 

naar de ba-

sisschool en 

de middel-

bare school. 

Ook elders in 

de wereld 

krijgen 

steeds meer 

kinderen ba-

sisonderwijs, 

al is het 

maar een 

paar jaar. 

Een vervolg-

opleiding zit 

er echter 

vaak niet in. 

Terwijl je 

daarmee 

juist de kans 

krijgt een 

vak te leren, 

waarmee je 

een inkomen kunt verdienen. 

Daarom wil Vastenactie zorgen 

dat meer jongeren (en volwasse-

nen) naar school kunnen en een 

vervolgopleiding krijgen om een 

vak te leren zoals kleermaker, 

bakker, winkelier, bijenhouder 

of mandenvlechter.  

Dat helpt echt! Sommige mensen 

in Mbala, Zambia verdienden bij-

voorbeeld hooguit € 100,-- per 

jaar, oftewel maximaal € 8,30 

per maand. Na een opleiding en 

begeleiding verdienen ze nu tus-

sen € 20,-- en € 50,-- per maand. 

Daarmee kunnen ze voor zichzelf 

zorgen. 

 

Samen kunnen we ervoor zorgen 

dat zoveel mogelijk kinderen 

naar school gaan en door kunnen 

leren! 

Op 27 december, het feest van 

de Heilige Familie, heeft paus 

Franciscus bekend gemaakt dat 

er in de R.-K. Kerk in 2021 extra 

aandacht wordt gevraagd voor 

het gezin. Op 19 maart 2021, de 

vijfde verjaardag van de aposto-

lische exhortatie Amoris laetitia, 

luidt paus Franciscus daarvoor 

het ‘Jaar Amoris Laetitia Gezin’ 

in, dat op 26 juni 2022 wordt af-

gesloten bij gelegenheid van de 

tiende Wereldfamiliedagen in 

Rome. 
 

Het ‘Dicasterie voor de Leken, 

het Gezin en het Leven’ (Een di-

casterie of dicasterium is de 

term die wordt gebruikt om on-

derdelen van de Romeinse Curie 

aan te duiden) komt dit jaar met 

spirituele, pastorale en culturele 

initiatieven om gezinnen te be-

geleiden in het licht van de he-

dendaagse uitdagingen. Deze ini-

tiatieven zijn bedoeld om paro-

chies, bisdommen, universiteiten 

en kerkelijke instellingen te on-

dersteunen bij de viering van 

het ‘Jaar Amoris Laetitia Gezin’. 
 

Ook wil het dicasterie middelen 

beschikbaar maken voor gezins-

spiritualiteit, vorming en pasto-

rale activiteiten ter voorberei-

ding op het huwelijk, liefdevolle 

opvoeding voor jongeren en over 

de heiligheid van echtparen en 

gezinnen die de genade van het 

sacrament in hun dagelijks leven 

beleven. Daarnaast worden er 

internationale academische sym-

posia georganiseerd, om de in-

houd en de implicaties van de 

Apostolische Aansporing Amoris 

laetitia in verband met zeer ac-

tuele kwesties die gezinnen in 

de hele wereld aangaan, grondig 

te onderzoeken. 
 

Voor de formele opening van het 

Jaar in maart geeft het dicaste-

rie een informatiebrochure uit 

waarin de doelstellingen en ini-

tiatieven van het ‘Jaar Amoris 

Laetitia Gezin’ worden toege-

licht en concrete suggesties wor-

den gedaan voor bisdommen en 

parochies. 
 

Het ‘Jaar Amoris Laetitia Gezin 

is bedoeld om de boodschap van 

Amoris laetitia te verspreiden. 

Doelstellingen hierbij zijn:  

1. de inhoud van de exhortatie 

breder te verspreiden, om de 

mensen te helpen het Evangelie 

van het gezin te ervaren als een 

vreugde die hart en leven ver-

vult (Amoris laetitia, 200). 

2. de kostbare waarde van het 

sacrament van het huwelijk uit 

te dragen, dat op zich een trans-

formerende kracht van de men-

selijke liefde heeft. 

Andere doelstellingen zijn gezin-

nen in staat stellen om actieve 

getuigen van het familieaposto-

laat te worden en jongeren be-

wust maken van het belang van 

de vorming in de waarheid van 

de liefde en in de gave van zich-

zelf. 
 

Ten slotte is er een uitnodiging 

om de visie en actie van de pas-

torale zorg voor het gezin en fa-

milies tijdens het Jaar te verbre-

den, zodat deze alle gezinsleden 

kan omvatten, inclusief echtpa-

ren, kinderen en jongeren, ou-

deren en degenen die zich in 

moeilijke gezinssituaties bevin-

den. 

Vastenactie 

Jaar voor het gezin 



Maandenlang hebben we het te-

gen kunnen houden: we willen 

het niet en we doen het dus ook 

niet! Maar het was geen kwestie 

van willen: het moest. Het Sint-

Janscentrum moest, zoals alle 

scholen en universiteiten in het 

land, afgelopen december de 

deuren sluiten. Ook het Sint-

Janscentrum moest het onder-

wijs online voortzetten. En nu, 

eenmaal bezig, blijkt het best 

mee te vallen. Online-onderwijs 

is niet ideaal, maar toch ook 

niet zo verschrikkelijk als we ge-

dacht hadden.  

 

Met ieders inzet en hulp is het te 

doen. En best aardig om te zien: 

hoe behalve de studenten ook 

docenten plaatsnemen in de 

schoolbanken van het digitale 

klaslokaal, de een om onderricht 

te worden in theologie of exe-

gese en de ander om wegwijs ge-

maakt te worden in de wereld 

van internet en de (on)mogelijk-

heden van zijn computer.  

 

Het coronavirus, dat oorzaak is 

van dit alles, is ook de reden dat 

we de jaarlijkse ‘Open Dag van 

het Sint-Janscentrum’ anders 

vorm gaan geven. We gaan het 

verspreid organiseren: een intro-

ductie van de opleidingen op 

vrijdagavond 12 maart én een 

nadere kennismaking op zater-

dagmorgen 22 mei. De introduc-

tie-bijeenkomst organiseren we 

online via Teams, voor de na-

dere kennismaking hopen we 

weer fysiek bijeen te kunnen ko-

men in het Sint-Janscentrum. 

Via Teams wil niet zeggen dat 

het éénrichtingsverkeer wordt. 

De bisschop, de staf van het 

Sint-Janscentrum en enkele stu-

denten willen vertellen over het 

Sint-Janscentrum als opleidings-

huis van het bisdom, over het 

belang van diocesane opleidin-

gen, de verschillende mogelijk-

heden tot studie, over hun moti-

vatie voor de studie en hun erva-

ringen met studeren, maar er zal 

ook volop gelegenheid zijn om te 

reageren, in gesprek te gaan en 

vragen te stellen.  

Nadere informatie, over hoe we 

het precies gaan doen, volgt… 

maar noteer alvast de data in uw 

agenda. 

 

Ieder die belangstelling heeft 

voor een studie aan het Sint-

Janscentrum is van harte wel-

kom. Vooraf aanmelden is wel 

noodzakelijk. Stuur uw naam, 

woonadres en emailadres naar: 

aanmelding@bisdomdenbosch.nl 

U ontvangt dan vlak voor 12 

maart een link om deel te ne-

men. 

 

 

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 

 

Bij voorbaat veel dank! 

 

 

 

 
 

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 

 

Open dag online 


