jaargang 9
nummer 2

2021

TIJD VAN RECHT EN ERBARMEN
Vasten 2021
Gerechtigheid
In de Veertigdagentijd lezen wij
in de liturgie regelmatig teksten
van de profeten van Israël. Deze
profetenteksten maken duidelijk
dat het bij vasten niet gaat om
het zitten in zak en as maar om
het recht verschaffen aan de
kleinen en de armen. Het is dus
goed om tijdens de Veertigdagentijd persoonlijke matiging te
verbinden met de inzet voor gerechtigheid en vrede. Op Aswoensdag lazen wij uit de Bergrede van Jezus. Het gaat bij
Hem om het geven van aalmoezen, vasten en gebed. En dat
niet ostentatief maar in het verborgene. Want wij vasten niet
voor het oog van de mensen
maar voor de Heer die ook in het
verborgene ziet. Alles bijeen
denk ik dat zo de persoonlijke
en de meer sociale dimensie van
het vasten dicht bij elkaar blijven. De Vastentijd als een tijd
van meer toeleg op het gebed en
het sacramenteel leven van de
Kerk. Een tijd van matiging om
biddend dichter bij God te komen. In katholieke kring bestaat

het gezegde: een volle maag
bidt niet graag. De voorbereidingstijd op het Paasfeest vormt
ook een tijd waarin een evenwichtige combinatie van concrete naastenliefde in de eigen
omgeving én een blijvende inzet
voor wereldwijde maatschappelijke gerechtigheid het parool
vormen. Voor mij persoonlijk
zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag bij uitstek dagen van gebed
en matigheid. De start van de
Vastentijd en de sterfdag van
Christus nodigen daar als vanzelf
toe uit. Deze dagen krijgen
daardoor een eigen kleur en
diepte. Ook de andere dagen van
de Veertigdagentijd probeer ik
matigheid te betrachten. Maar
eerlijk gezegd vraagt dat om een
sterke wil. In onze welvarende
samenleving met goedgevulde
supermarkten is dat overigens
nog niet zo eenvoudig.
Barmhartigheid
Voor mij is de Veertigdagentijd
zeker ook een tijd van barmhartigheid, niet alleen in sociaal
opzicht maar ook moreel. Ik
denk daarbij aan twee bekende
en mooie parabels die Jezus ons
heeft verteld en die Hij ons ook
heeft voorgeleefd. Bijna iedereen kent de parabel van de
barmhartige Samaritaan. De
mensen van tempel, de priester
en de leviet, falen maar een
vreemdeling laat zich raken en
komt in actie als hij een beroofde man langs de kant van de
weg aantreft. Op zijn kosten
mag de gewonde man herstellen.
Paus Franciscus besteedt in zijn

laatste sociale encycliek Fratelli
Tutti juist aan deze parabel een
heel hoofdstuk. Wij worden opgeroepen om solidair te zijn met
alle mensen die wereldwijd
langs de kant van de levensweg
liggen. Barmhartigheid als zoeken naar gerechtigheid, zeker in
de Vastentijd.
Vergeving
Maar Jezus heeft niet alleen
aandacht voor bedelaars maar
ook voor zondaars. Bij uitstek
vind ik de oproep tot vergeving
en verzoening terug in de gelijkenis van de verloren zoon. De
jongste zoon eist bij leven van
zijn vader de erfenis op en doet
alles wat God verboden heeft.
Uiteindelijk komt hij letterlijk
bij de zwijnen terecht. Dan besluit hij terug te keren naar zijn
vader. Met een gemeende of ingestudeerde schuldbelijdenis.
Maar voordat er ook maar één
woord heeft geklonken, heeft de
vader zijn zoon in de armen gesloten. Deze parabel is voor mij
een indrukwekkend verhaal over
God die als Vader op de uitkijk
staat en bereid is om ons zonder
voorwaarden in de armen te sluiten, hoever wij ook van Hem
zijn weggelopen. Christus leeft
deze parabel tot op Golgotha. Zo
is voor mij de Vastentijd bij uitstek ook een tijd van verzoening. Barmhartigheid als het ontvangen en doorgeven van goddelijke verzoening. Gods onvoorwaardelijke en verzoenende
liefde in Christus mogen wij delen met elkaar. Zo kunnen wij in

deze nare en onzekere Veertigdagentijd van 2021 op weg gaan
naar het opstandingsfeest van
onze Heer.

De hoogeerwaarde heer L.J.M.
Spijkers te Oirschot per 1 februari 2021 eervol ontslag als waarnemend pastoor van de parochie
Sint Clemens te Reusel.

Mgr. dr. Gerard de Korte

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

1 11.00 Permanente Raad
15.00 boekpresentatie,
Provinciehuis
20.00 Lekenraad
2 20.00 dialoogavond met prof.
Verhofstadt
4 10.00 stafvergadering
14.00 benoemingencommissie
7 Eucharistie in bisdom
9 10.30 bisschoppenconferentie
11 10.00 stafvergadering
15.00 Kapittel
12 13.00 kringgesprek katholiek
hoger onderwijs
19.00 open huis Sint Janscentrum
14 Eucharistie in bisdom
15 20.15 diakenberaad
16 netwerkavond (onder voorbehoud)
17 10.30 Officium Caritatis
18 10.00 stafvergadering
19 studiemiddag katholieke
vrouwen
21 installatie pastoor Peter
Koen, Tilburg
23 Dag voor pastoraal werkers
24 lezing jongeren ChristenUnie
25 10.00 stafvergadering

Benoemingen/ontslagen
28 10.00 Palmzondag kathedraal
De eerwaarde pater B. Varikuti
te Valkenswaard per 1 februari
2021 benoeming tot pastor van
de parochie Heilige Willibrord te
Valkenswaard.

De zeereerwaarde heer D.F.H.H.
van Dijk te Reusel per 1 februari
2021 benoeming tot pastoor van
de parochie Sint Clemens te
Reusel.
De heer drs. P.H.F. Derks te
Dongen per 15 februari 2021 de
pastorale opdracht en zending
als pastoraal werker van de parochie Zalige Peerke Donders te
Tilburg.
Mevrouw drs. M.H.M.
Verhoeven-van der Staak te Son
en Breugel per 15 februari 2021
de opdracht en zending als pastoraal werkster van de parochie
Heilige Damiaan de Veuster te
Helmond onder gelijktijdig eervol ontslag van de zending en
opdracht als pastoraal werkster
van de parochie Sint Petrus’
Stoel te Eindhoven.

In Memoriam
Op 20 januari 2021 is in Blankenheim (Duitsland) overleden de
zeereerwaarde heer
Mgr. Lambertus
Henricus Arnoldus
Maria van den
Hoven, emerituspastoor van de parochie Heilige Johannes de Doper te Oud-Valkenburg
(L) en koorbisschop van de SyroMalankaanse Kerk.
De zeereerwaarde heer Van den
Hoven is geboren in Kaatsheuvel
op 15 juli 1933 en tot priester
van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 23 mei 1959.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan
te Lierop (parochie H. Naam Je-

zus) van 1959 tot 1961, als kapelaan te Groesbeek (parochie
H.H. Cosmas en Damianus) en
moderator van de R.K. LTS H.
Antonius te Groesbeek van 1961
tot 1967 en als moderator-godsdienstleraar aan de R.K. LTS te
Valkenswaard van 1967 tot 1 augustus 1992 per welke datum
hem vanwege de VUT eervol ontslag werd verleend. Van 1994 tot
1 maart 2011 was hij werkzaam
in het bisdom Roermond als pastoor van de parochie H. Johannes de Doper te Oud-Valkenburg.
Vanaf 2011 verleende hij assistentie in de parochie St. Philippus en Jakobus te BlankenheimLommersdorf (Duitsland).
Op 24 januari 2021 is in het retraitehuis te Uden overleden de
zeereerwaarde heer
Ludovicus Joannes
de Bonth, emerituspastoor van de parochie Heilige Paulus
te Uden.
De zeereerwaarde heer De Bonth
is geboren in Nieuwkuijk op 9
augustus 1936 en tot priester
van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 27 mei 1961.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan
te Moergestel (parochie H. Johannes Onthoofding) van 1961
tot 1964, als moderator-godsdienstleraar aan het St. Theresialyceum te Tilburg van 1964 tot
1980 en als pastor van de Zusters van Liefde te Tilbur van
1964 tot 1984.
Per 1 augustus 1984 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Paulus te Uden uit
welke functie hem wegens emeritaat per 1 januari 2003 eervol
ontslag is verleend.
Mogen zij rusten in vrede!

Familiepastoraat
Wat voorafging
De nota ‘Samen bouwen in vertrouwen’ van Mgr. De Korte is
onze basis. We maken deel uit
van de missie dat meer jonge gezinnen betrokken raken bij de
parochies. Catechese en vorming
voor het hele gezin zijn hierbij
belangrijk. Om dit te bereiken is
onder andere dit project familiepaspastoraat in het leven geroepen. Doel is het versterken
van familiepastoraat in de parochies van het bisdom.
De term Familiepastoraat
Familiepastoraat heeft de dynamiek van een familie als aangrijpingspunt: geloof beleven, (geloofs)opvoeding, initiatie in de
kerk, duurzame en liefdevolle
relaties vormen en onderhouden.
Vruchtbaar zijn. Repareren waar
gaten zijn gevallen. Het samenleven van de generaties. Familiepastoraat is de naam van de
diocesane afdeling die verantwoordelijk is voor de uitvoering
van het project.
Missie
Familiepastoraat werkt aan
licht, sprankelend familiepastoraat vol energie, in alle parochies van het bisdom.
Visie
Pijlers van goed familiepastoraat:
1. Parochies zijn veilig voor gezinnen, zowel geestelijk als fysiek.
2. Er is catechese/vorming voor
alle leeftijdscategorieën.
3. Families ontmoeten er elkaar.
4. Families vieren met elkaar,
liefst elke zondag
5. Er is aandacht voor het bouwen aan duurzame relaties binnen gezinnen.

6. Families staan in hun kracht,
ze komen tot zelfontplooiing
binnen de geloofsgemeenschap.

Kerken zouden graag
rode loper uitrollen

Strategie
1. Werkers samenbrengen om ze
te ‘voeden’ en te bemoedigen,
met als doel dat ze in een positieve energie komen te staan.
Hierdoor nodigen we ze uit om
(weer) te gaan creëren.
2. Procesbegeleiding en coaching van parochies
3. Plug-ins; Kant en klare programma’s, on-/offline, die zonder veel extra voorbereiding ingezet kunnen worden in het Familiepastoraat

Een rode loper rol je uit als je
bijzondere gasten verwacht. Dat
geldt ook voor de Kerk. De parochies zouden graag de rode loper
uitrollen voor een héél speciale
gast: voor U. Ze zouden namelijk
niets liever willen dan u weer
van harte welkom heten. Door
corona kan dat nu maar in beperkte mate. Maar ze zijn u niet
vergeten en we hopen dat u uw
parochie ook niet vergeet tijdens de Actie Kerkbalans.

Ons aanbod
Als jullie, als parochie een
stapje willen zetten richting
licht, sprankelend familiepastoraat lopen we graag met je mee.
Als jij binnen jouw parochie bijdraagt aan familiepastoraat en
deel uit wilt maken van een
groepje, om goede ervaringen
van anderen te horen, dingen te
delen en bemoedigd te worden,
neem dan contact op met:
familiepastoraat@
bisdomdenbosch.nl
Bellen mag ook:
Ingrid: 06 128 670 84
Manon: 06 330 507 94
Save the date
5 maart: masterclass interactieve programma’s.
21 tot en met 28 maart: Paaschallenge voor gezinnen.
14 mei: Mariabedevaart light
voor gezinnen in Den Bosch.
Hierover later meer!

Afgelopen maand zouden kerken
in heel Nederland letterlijk een
rode loper uitrollen. Dat was bedoeld als ludiek onderdeel van
de jaarlijkse campagne om parochianen te vragen hun kerkbijdrage te betalen. Door de lockdown mogen er maar dertig
mensen bij elke viering zijn en
wordt de loper vooral digitaal
uitgerold. Want ondanks alles
willen parochies graag gastvrij
en uitnodigend zijn voor oud én
jong. Vandaar de slogan van de
Actie Kerkbalans van dit jaar
‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’.
Als we graag zien dat toekomstige generaties zich ook welkom
weten in de kerk, dan moeten
we er nú voor zorgen dat de kerk
toekomst heeft door zelf het ge-

loof voor te leven en door te geven, maar ook door de eigen parochie financieel mee te ondersteunen. Doe mee aan Actie
Kerkbalans, zodat de parochies
ook tijdens deze lockdown hun
werk kunnen blijven doen en
straks weer de loper voor u en
uw kinderen en kleinkinderen
kunnen uitrollen.
Kijk in het parochieblad of op de
website van uw plaatselijke parochie hoe u uw eigen kerk kunt
steunen.

Jubileum
40 jaar priester
15 maart
Drs. A.A.M. van Wezel, (Kennemerland 6, 5235 NA ’s-Hertogenbosch)

de vieringen. Als de beschikbare
plaatsen al zijn gereserveerd, is
het vaak mogelijk om thuis mee
te vieren via een livestream. Als
ook dat niet kan, is er op zondagochtend een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRONCRV.
Op www.vierpasen.nl staan nog
meer handige links en downloads. Zo is er een link naar
www.vastenactie.nl om in de
veertig dagen voorbereidingstijd
op Pasen ook iets te kunnen
doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden
en geven in de voorbereiding op
Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om
thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en
Paastijd.

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

Vier Pasen
Pasen valt in 2021 op 4 en 5
april. Omdat de kans heel groot
is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in
verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee
te vieren wanneer er geen plaats
is in de kerk. Ze doen dit op de
speciale website:
www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online
gaat. De site biedt links en
downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal
te beleven en te vieren.
‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan’, dat is de boodschap
van Pasen. Dit willen we vieren
en daar leven we veertig dagen
lang naar toe’, zo opent de website www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om de eigen
parochie te vinden en om zo op
de parochiewebsite te kunnen
checken of er plek is bij een van

Gerardusfonds

NieuwsBrief is een uitgave van
bisdom van ’s-Hertogenbosch
De BisdomNieuwsbrief wordt
gratis verspreid bij het
pastoraal kader en bij
belangstellenden.

In de Goede Week (de week voor
Pasen) worden op de website
meerdere filmpjes gepubliceerd,
waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke
onderdelen van de Goede Week
en Pasen. Verder is op de site
ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd
te vinden.
We nodigen u van harte uit om
een bezoek te brengen aan
www.vierpasen.nl en te kijken
hoe de website u kan helpen om
de Veertigdagen- en de Paastijd
in 2021 zo bewust mogelijk te
beleven. Doe mee, Vier Pasen!

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

