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Maar er zijn voor Jezus plaatsen
waar God bij uitstek te vinden
is. Je zou dat concentratiepunten kunnen noemen. De grote
tempel van Jeruzalem moet dan
als eerste worden genoemd.
Daar viert hij de grote feesten
van zijn volk. De tempel is de
plek waar God zijn volk wil ontmoeten. Het is het Huis van
God.
BELOFTE VAN NIEUW LEVEN
Pasen 2021
Voor Israël is God altijd groter
dan wij kunnen denken. Het
joodse volk mag dan ook geen
beeld van God maken. Wij lezen
dat in de tien geboden. God
heet in de Bijbel de Heilige die
woont in ongeschapen licht.
Maar tegelijkertijd is deze heilige God ook nabij. Overal valt
God te ontmoeten. Persoonlijk
ben ik altijd onder de indruk van
Psalm 139. In dit lied wordt bezongen dat de Heer ons, waar
wij ook zijn, rakelings nabij wil
zijn. Zoals de jezuïeten zeggen:
wij kunnen God vinden in alle
gewone dingen. Heel de werkelijkheid verwijst naar Hem.
De tempel
Ik vermoed dat ook Jezus vanuit
deze spiritualiteit geleefd heeft.
De verhalen uit het Nieuwe Testament maken dat duidelijk. Hij
zoekt het gelaat van zijn Vader
in de synagogen, de gebedshuizen, van het Joodse land. Maar
wij horen ook regelmatig dat hij
zich alleen terugtrekt in de natuur om te bidden. God valt voor
Hem te vinden in alle dingen.

Christus
Toch horen wij in het Evangelie
ook dat de tempel sterk wordt
gerelativeerd. De tempel kan
zelfs worden afgebroken. Voor
de eerste joodse hoorders moet
dat schokkend zijn geweest.
God geeft een andere mogelijkheid om Hem te ontmoeten. En
wel in een tempel van vlees en
bloed. Graag verwijs ik naar een
opmerking van Jezus: breek deze
tempel af en in drie dagen zal Ik
hem doen herrijzen. Het echte
Huis van de Vader is Hijzelf, bestaat in zijn persoon. Als wij
daarover nadenken, kan het ons
gaan duizelen. Ik denk dat wij
deze woorden alleen kunnen
doorgronden in het licht van de
opstanding. Niet langer concentreren christenen zich op een
gebouw van hout en steen, hoe
mooi ook. Neen, Christus is de
Emmanuel: God – met – ons.
Vandaar dat een invloedrijk theoloog Christus hét sacrament van
de Godsontmoeting heeft genoemd. God zelf heeft het
beeldverbod opgeheven. Christus
is het beeld van de onzichtbare
God onder ons. Al onze godsbeelden, al onze gedachten over

God moeten aan Christus worden
getoetst. In Hem komen wij de
heilige God op het spoor.
Paasfeest
Wij zijn op weg naar het Paasfeest. Wij gedenken dezer dagen
de aankomst van Jezus in Jeruzalem en begeleiden Hem tijdens de laatste week van zijn
aardse leven. Als een koning
wordt Hij in de stad ingehaald.
Maar een week later hangt Hij
aan het kruis. Een lijdende koning die solidair met ons wil zijn
in al onze kwetsbaarheid en
broosheid. Solidair in lijden en
in dood. Zo is Hij gestorven en
thuisgehaald door de Vader. Niet
schuld en dood hebben het laatste woord maar God zelf.
Hoop
Dit Paasfeest vieren wij tijdens
de pandemie. De corona-ellende
is nog niet ten einde. Wij willen
onze vleugels uitslaan en snakken naar meer vrijheid en ontspanning. Maar voorlopig moeten
wij geduld en veerkracht hebben. Christenen zijn geroepen
om mensen te zijn van geloof,
hoop en liefde. Juist in deze coronatijd is hoop een belangrijke
deugd. Onze hoop heeft een
naam en een gezicht. Onze hoop
draagt de naam van Christus.
Verbonden met Hem gaan wij
het Paasfeest vieren. Pasen betekent nieuw en ander leven
voor de Heer en een belofte op
eeuwig leven voor allen die met
Hem verbonden zijn. Het Paasfeest geeft ons hopelijk ook uitzicht op nieuw en ander leven in

de komende maanden. Vanuit
die hoop wens ik u een zalig, gezegend Paasfeest.
Mgr. dr. Gerard de Korte

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

1 Witte Donderdag
10.00 stafvergadering
19.00 Eucharistie kathedraal
2 Goede Vrijdag
15.00 herdenking lijden en
sterven van de Heer, kathedraal
3 Paaszaterdag
22.00 Paaswake, kathedraal
4 Eerste Paasdag
10.00 Eucharistie, kathedraal
5 Tweede Paasdag
11.00 Eucharistie, kathedraal
6 11.00 DPO-overleg (online)

6 – 8 ontmoeting (digitaal) bisdom Kurhessen-Waldeck
8 10.00 stafvergadering
19.30 digitale lezing netwerkavond
11 10.30 eerstesteenlegging +
Eucharistie parochie Rosmalen
15.00 priesterwijding, stadsklooster Franciscanen, Den
Bosch
13 11.00 bisschoppenvergadering
14 17.00 Adrianusstichting
15 10.00 stafvergadering
16 10.30 Netwerk Katholieke
Vrouwen
18 11.00 Vormseltoediening, parochie St. Joris Eindhoven
20 14.00 benoemingencommissie
22 10.00 stafvergadering
24 bezinningsdag Sint-Janscentrum
25 10.00 Vormseltoediening
parochie Christus Koning,
Veldhoven
29 10.00 stafvergadering

Benoemingen/ontslagen
De eerwaarde heer drs. J.C.M.
van Lieverloo te Oirschot: per
16 februari 2021 wegens emeritaat eervol ontslag als diaken
van de parochie Heilige Odulphus van Brabant te Oirschot.
De hoogeerwaarde heer drs.
H.G.T.J. Miltenburg te Tilburg:
per 1 maart 2021 eervol ontslag
als waarnemend pastoor van de
parochie Emmaus te Tilburg.
De zeereerwaarde heer drs.
P.A.M. Koen te Goirle: per 1
maart 2021 benoeming tot pastoor van de parochie Emmaus te
Tilburg.
De heer dr. A. de Ceuninck van
Capelle te Nijmegen: per 1
maart 2021 eervol ontslag van
de pastorale opdracht en zending als pastoraal werker bij
stichting De Wever te Tilburg.

KISG: Paashymnes
Laat dan ons Pasen zalig zijn…..
Deze woorden keren terug in het
nieuw getoonzette Paaslied dat
de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) op weg naar Pasen
2021 heeft laten uitgeven. Evenals vorig jaar zullen de Goede
Week en het Paasfeest minder
uitbundig gevierd kunnen worden.
Het bestuur van de KISG heeft in
het voorbije jaar meerdere compositieopdrachten gegeven. Recent is een hymne ter ere van
Sint-Jozef gepresenteerd. Al
deze composities zijn éénstemmig te zingen, maar na coronatijd ook in meerstemmige zetting.

het Paasfeest 2021 verschijnen
twee nieuw getoonzette gezangen. Allereerst het gezang ‘De
dag rijst rood in het verschiet’,
een hymne die de verrijzenis van
Christus beschrijft. Daarnaast
een compositie waarin ‘Pasen
met de Emmaüsgangers’ centraal staat. In dit gezang wordt
de nabijheid van de verrezen
Heer bezongen. Deze Paasliederen mogen ons bemoedigen in
deze coronatijd.
www.kisg.nl

Het is ook vanuit deze intentie
dat de KISG opdrachten geeft om
liturgische teksten te toonzetten. Ze leveren een bijdrage aan
het liturgisch leven in en na de
coronatijd. Bij gelegenheid van

Chrismamis
De Chrismamis wordt gevierd op
woensdagavond 31 maart om
19.00 uur in de Sint-Janskathedraal.

Netwerkbijeenkomst
De afgelopen jaren zijn er verschillende netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Bijeenkomsten die gestart werden met een
inspirerende lezing gevolgd door
verschillende workshops. Een
avond om elkaar te ontmoeten,
bij te praten en nieuwe inzichten op te doen. Helaas kan ook
dit jaar door de coronamaatregelen de netwerkbijeenkomst
niet doorgaan.
Om de onderlinge verbinding
met elkaar toch te versterken en
elkaar te ontmoeten en inspireren wordt er een alternatief
voor de netwerkbijeenkomst georganiseerd.

Een musicus en theoloog schreef
onlangs in het dagblad Trouw:
“Ik denk dat de kerkkoren uiterst belangrijk zullen blijven
voor de toekomst van de Kerk.
Omdat juist in muziek er verbinding is. En die verbinding maakt
dat mensen zich weer aan een
kerk willen binden.”

In de weken daaropvolgend worden er voor kerkbestuursleden
en de leden van de pastorale
teams online workshops aangeboden.

Bisschop De Korte zal op donderdag 8 april om 19.30 uur aftrappen met een online lezing
met als titel “7 lessen van corona”. Voor deze digitale lezing
kunt u zich aanmelden via:
aanmelding@bisdomdenbosch.nl

In deze viering worden de heilige oliën (ziekenolie, olie voor
de geloofsleerlingen en het H.
Chrisma) voor heel het bisdom
gewijd. Het is tevens de viering
waarin de priesters van het bisdom (het presbyterium) hun
band met de bisschop beleven
en bevestigen in de hernieuwing
van de wijdingsbeloften.
Wegens de coronamaatregelen
mogen er 30 personen bij de viering aanwezig zijn. Een brede afspiegeling van ons bisdom zal
hiervoor worden uitgenodigd,
zoals het kathedraal kapittel, de
pastoor-dekens, de lekenraad,
vertegenwoordigers namens de
religieuzen etc.
Deze belangrijke diocesane viering zal live te volgen zijn via
het youtube-kanaal van de SintJan. Op de bisdomwebsite is
deze link ook te vinden.
Op donderdag 1 april en vrijdag
2 april zal de H. Olie worden
verdeeld in de richting van de
parochies. Informatie hierover
wordt aan de parochies verzonden.

In memoriam
Gerardusfonds
Op 11 februari 2021 is te Eindhoven overleden de zeereerwaarde
heer Johannes
Baptist Franciscus
Boers, emeritus-pastoor van de parochie
Heilige Marcus te
Oisterwijk.

Op 11 februari 2021 is te Knegsel
overleden de zeereerwaarde
heer Antonius
Johannes
Verschure, emeritus-pastor van de
parochie Sint Willibrordus te Eersel.

De zeereerwaarde heer Boers is
geboren in Eindhoven op 18 februari 1927 en tot priester van
de Orde der Dominicanen gewijd
op 25 juli 1953. Per 9 augustus
1968 is hij geïncardineerd als
priester van het bisdom van
’s-Hertogenbosch.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan
in Nijmegen (parochie H. Dominicus) van 1955 tot 1957, in Langenboom (parochie H. Familie)
van 1959 tot 1964, in Budel (parochie O.L. Vrouw Visitatie) van
1965 tot 1968, in Eindhoven (parochie H. Hart van Jezus) van
1968 tot 1969, in Schaijk (parochie H. Antonius Abt) en Reek
(H. Antonius Abt) van 1969 tot
1973, in Udenhout (parochie H.
Lambertus) van 1973 tot 1987 en
als pastoor te Langenboom (parochie H. Familie) van 1987 tot
1990.
Per 15 september 1990 werd hij
benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Marcus te Oisterwijk uit welke functie hem wegens emeritaat per 1 september
1993 eervol ontslag is verleend.
In zijn emeritaat bleef hij werkzaam ten behoeve van de Emmanuel-gemeenschap en als assistent te Aalst.

De zeereerwaarde heer Verschure is geboren in Aarle-Rixtel
op 30 november 1938 en tot
priester van het bisdom van
’s-Hertogenbosch gewijd op 23
mei 1964.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan
te Veghel (parochie H. Lambertus) van 1964 tot 1970, als kapelaan te Eindhoven (parochies
O.L. Vrouw Middelares en Gestel-Zuid) van 1970 tot 1976, als
pastoor te Boekel (parochie H.
Agatha) van 1976 tot 1991, als
deken van het dekenaat Gemert
van 1982 tot 1998 en als pastoor
van Eersel (parochie H. Willibrordus) van 1991 tot 2003. Per
1 juli 1997 werd hij benoemd tot
pastoor van de parochie H. Lambertus te Vessem en per 1 maart
2003 tevens tot pastoor van de
parochies H. Willibrordus te
Wintelre en H.H. Monulphus en
Gondulphus te Knegsel. Na de
fusie per 1 mei 2014 bleef hij in
functie als pastor van de nieuwe
parochie Sint Willibrordus (Eersel) uit welke functie hem per 1
juli 2019 vanwege emeritaat
eervol ontslag werd verleend.

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!
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