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OVER GOD GESPROKEN
De zondag na Pinksteren staan
wij in de parochies expliciet stil
bij het Godsgeheim. Ik herinner
mij hoe op mijn lagere school de
juffrouw de christelijke visie op
God probeerde uit te leggen
door drie lucifers in één keer
aan te strijken. Het waren drie
lucifers en toch één vlam. Uit
mijn pastorale prakrijk heb ik de
indruk gekregen dat de drie-ene
God voor velen helaas een theorie is gebleven. Een speeltje
voor theologen maar zonder veel
betekenis voor het alledaagse
geloof. Dat lijkt mij een grote
vergissing maar ook een hoogst
ernstige zaak. Want met het
spreken over God als Vader,
Zoon en Geest raken wij het hart
van het klassieke christendom.
Het belijden van de drie-ene
God behoort tot het fundament
van het katholicisme. Het spreken over de Drie- eenheid wil
ons denken en spreken over God
ordenen en richting geven.
Beginnen bij de Geest
Laten wij, zo kort na het Pinksterfeest, maar beginnen bij de
Geest. Gods Geest is als een

soort goddelijke zuurstof die ons
doet leven. De Geest als grondwater die het geloof mogelijk
maakt en doet groeien. Gods
Geest schenkt ons geloof. In
goede en kwade dagen laat de
Geest ons op God vertrouwen. In
dat kader citeer ik graag de
prachtige woorden van de dichter Willem Barnard: Gods goedheid is te groot voor het geluk
alleen; zij gaat in alle nood door
heel het leven heen.
Gods Geest opent ons de ogen
voor Gods werkzaamheid in de
geschiedenis, heel bijzonder in
de geschiedenis van Israël. In
het boek Exodus lezen wij hoe
Mozes het slavenvolk wegvoert
uit Egypte. Op de Sinaï sluit God
zijn verbond met het joodse volk
en geeft Hij de tien geboden die
het leven met God en de medemens willen ordenen. De mens is
altijd een sociaal wezen, ingebed in familie, volk en tradities.
God toont zich hier geen onbewogen Beweger. Integendeel,
God openbaart zich als een liefdevolle en bevrijdende God.
Deze God wil een reisgenoot zijn
die intens betrokken is op al zijn
mensen.
Christus als de Zoon
Gods Geest opent ons de ogen
voor Jezus als Gods gelaat in ons
midden. In de christelijke traditie krijgt God een gezicht in Jezus. Of zoals de evangelist Johannes zegt: Zozeer heeft God
de wereld liefgehad dat Hij zijn
Zoon heeft gegeven.
Het leven van Christus toont ons
Gods liefde voor de wereld en

voor ieder van ons. Hij is gekomen om ons op te zoeken; om
ons te troosten en te redden.
Maar Jezus roept ons ook op om
Hem na te volgen. Hij daagt ons
uit om radicaal het evangelie
van geloof, hoop en liefde gestalte te geven. Jezus is de Immanuel: God met ons. In deze
belijdenis raken wij het kostbare
hart van ons christelijk geloof.
Gods mensenliefde is op een onovertrefbare wijze zichtbaar in
Christus. De Vader is, in kracht
van de Geest, zichtbaar in de
Zoon. Zonder de Geest blijft Jezus een historische figuur uit het
jaar nul. Door de Geest kunnen
wij Hem ontmoeten als onze levende Heer.
God en wijzelf
Deze bewogen God zet ook ons
zelf in beweging. Vandaag spreken wij in on bisdom veel over
de missionaire Kerk. Wij zijn geroepen om de liefde en trouw
van God door te geven aan anderen die God nog niet kennen.
Door God gezegende mensen
kunnen zelf tot zegen zijn. God
wil ons maken tot instrumenten
van zijn troost en vrede. Hij wil
ons gebruiken om kleine en
kwetsbare mensen te beschermen en geborgenheid te bieden.
Hij wil ons maken tot mensen
van vergeving die anderen hun
fouten niet nadragen maar een
tweede kans bieden. In kracht
van de Geest kunnen wij Christus zichtbaar maken en zo het
hart van de Vader tonen.
Mgr. dr. Gerard de Korte

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

1 10.45 priestergroep
2 14.00 KVO Den Bosch
3 10.00 stafvergadering
16.00 KRO-NCRV
4 10.00 ontmoeting Latijnse
School, Gemert
19.00 Vormseltoediening,
Heesch
6 09.30 gildemis, Rosmalen
7 11.00 Permanente Raad
13.30 mediacommissie
10 10.00 stafvergadering
13.30 studiemiddag Laudato
Si
15.00 Kapittelvergadering
11 11.00 Eucharistie, Tilburg
12 18.30 Vormseltoediening,
Uden
13 Eucharistie kathedraal
14 19.30 diakenberaad
15 11.00 Bisschoppenvergadering
16 10.30 Officium Caritatis
17 10.00 stafvergadering
19.30 lezing, Goirle
20 Eucharistie
21 14.00 OMO
23 10.00 DPO
24 10.00 stafvergadering
19.30 Eucharistie, Leenderstrijp
27 10.00 KRO-mis, kathedraal
29 14.00 Bossche gesprekskring

Benoemingen/ontslagen
Mevrouw drs. M.J.m. Chatelion
Counet-Sanders te Nijmegen per
20 april 2021 eervol ontslag van
de zending en opdracht als pastoraal werkster bij de Rijks Justitiële Jeugd Inrichting De Hunnerberg te Nijmegen.
Mevrouw drs. Th.A.H. de Beijer
te Nijmegen per 1 mei 2021 eervol ontslag van de zending en
opdracht als pastoraal werkster

bij Stichting De Waalboog te Nijmegen.
De heer M.J.A.C. drs. Hollinger
te Nijmegen per 1 mei 2021 de
zending en opdracht als pastoraal werker bij de Rijks Justitiele Jeugd Inrichting De Hunnerberg te Nijmegen.
De heer R. Goosen MA te
Utrecht per 1 mei 2021 de zending en opdracht als pastoraal
werker bij de Stichting Brabantzorg, regio ’s-Hertogenbosch/Bommelerwaard.
De eerwaarde heer drs. A.A.
Inderwisch te Eindhoven per 1
mei 2021 de zending en opdracht
als diaken in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch
onder gelijktijdig eervol ontslag
als diaken van de parochie De
Twaalf Apostelen te Wijchen.

In memoriam
Op 23 april 2021 is te Helmond
overleden de zeereerwaarde
heer Antonius Joannes
Franciscus van der Staak, emeritus-moderator en godsdienstleraar van het Anton van Duinkerkencollege te Veldhoven.
De zeereerwaarde heer Van der
Staak is geboren in ’s-Hertogenbosch op 16 november 1927 en
tot priester van het bisdom van
’s-Hertogenbosch gewijd op 31
mei 1958.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan
te Dinther (parochie Heilige Servatius) van 1958 tot 1962, als
kapelaan te Eindhoven (parochie
Heilige Antonius van Padua) van
1962 tot 1967, als moderator van
het Sint Catharinalyceum te
Eindhoven van 1965 tot 1973, als
pastoor van de parochie O.L.
Vrouw van Lourdes te Tilburg
van 1973 tot 1977 en als moderator-godsdienstleraar van het

Van der Puttlyceum te Eindhoven van 1997 tot 1980. Per 1 augustus 1980 werd hij benoemd
tot moderator-godsdienstleraar
aan het Anton van Duinkerkencollege te Veldhoven, uit welke
functie hem in 1986 wegen prepensioen eervol ontslag werd
verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Nieuw beleidsplan JBDB
Eind oktober 2020 heeft het
team van Jong Bisdom Den Bosch
twee heidagen gehad die in het
teken stonden van missie, visie
en strategie. Dit omdat het beleidsplan dat er lag, verouderd
was. De belangrijkste vraag was:
Wat is onze toekomstdroom voor
Jong Bisdom Den Bosch?
Inmiddels zijn we een paar
maanden verder, en onze toekomstdroom is beschreven in een
nieuw beleidsplan. De belangrijkste visie die wij willen uitdragen, is dat wij JBDB zien als
een woonboerderij, midden in
de stad. Het doel is om een
‘Thuis’ te zijn voor jongeren,
waar iedereen altijd welkom is.
De drie belangrijkste pijlers, of
het fundament waarop dit Thuis
rust, zijn:
- Vreugde & Enthousiasme.
Gods Liefde is immers iets om
blij van te worden, en met
vreugde te verspreiden!
- Nabijheid & Vertrouwen.
Dit zijn de ingrediënten die nodig zijn om een vertrouwensband
op te bouwen, en zo samen met
jongeren een Thuis te vormen.
- Zingeving & Geloofsgemeenschap.
Vanuit onze eigen bron, namelijk
de R.K. Kerk, willen wij verder
kijken en jongeren begrijpen en
begeleiden op hun eigen pad van
zingeving.
De komende 5 jaar willen wij
vanuit deze pijlers werken aan

een Thuis voor alle jongeren in
dit bisdom. Bent u benieuwd hoe
wij dit willen doen? 17 Juni zullen wij tijdens de netwerkavond
ons beleidsplan verder toelichten. Mocht u hier niet bij aanwezig kunnen zijn en toch vragen
hebben, schroom dan niet om
contact op te nemen met Laura
Nieuwlaat of Aletta Steensma
van het team JBDB via:
jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Er was eens …
Voor de Mariabedevaart voor gezinnen op zaterdag 3 juli in Den
Bosch, georganiseerd door het
familiepastoraat van het bisdom
lopen de inschrijvingen gestaag
binnen. Er is al een mooi aantal
gezinnen dat die dag op pad
gaat. Maar er is nog ruimte voor
meer inschrijvingen. Daarom
hebben we onze uiterste inschrijfdatum verlegd naar 12
juni. U
bent van
harte uitgenodigd
aan te
sluiten
bij deze
bijzondere bedevaart!
Meer informatie over deze Mariabedevaart voor gezinnen vindt u op
de website van het bisdom.

Jaar van de Familie
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het Jaar van de Familie en dit gekoppeld aan het
Jaar van Sint Jozef. Een themajaar als dit wil initiatieven oproepen en bestaande activiteiten
kracht bijzetten. Het Jaar van
de Familie is aanleiding, voor de
diocesane werkers voor Huwelijk

en Gezin uit de zeven bisdommen, om met elkaar in overleg
te gaan over de mogelijkheden
van samenwerking om invulling
te geven aan dit thema. Elk bisdom heeft mensen met een
groot hart voor het pastoraat
aan gezinnen. Ook zijn er in elk
bisdom waardevolle diocesane
activiteiten op dit gebied. Het
themajaar inspireert de werkers
om de handen ineen te slaan, elkaar op te zoeken en te kijken
waar zij elkaar kunnen versterken. In februari hadden zij met
dat doel een eerste bijeenkomst, onder leiding van bisschop-referent Mgr. Rob Mutsaerts.
Alle 7 bisdommen zijn vertegenwoordigd in het overleg. Het gezelschap is divers: gewijd en
leek, professional en vrijwilliger, man en vrouw, jong en oud,
ervaren medewerkers en starters, mensen uit binnen- en buitenland. De groep ervaart deze
samenstelling als rijkdom!
De verschillende bisdommen
blijken een waaier aan activiteiten te organiseren voor gezinnen
en voor echtparen, afgestemd op
de mogelijkheden ter plekke. In
het hart van deze activiteiten
staan evangelisatie, ontmoeting
van gezinnen, het samen beleven van de vreugde van het geloof en invloeden van andere
landen en continenten centraal.
De verwachtingen ten aanzien
van het overleg zijn divers maar
overlappen elkaar ook. Het zal
gaan om ‘bemoediging, ideeën
opdoen, dingen samen oppakken
-in plaats van ieder bisdom voor
zich- en het verlangen om te delen en uit te wisselen’. Het overleg vindt eens in de 10 weken digitaal plaats. Gezamenlijke initiatieven binnen het kader van
het Jaar van het Gezin en het
Jaar van Sint Jozef worden bekendgemaakt via www.rkkerk.nl
en de verschillende bisdom-websites.

Zeilkamp Noventus
Deze zomer is het weer zover,
zeilkamp Noventus 2021 vindt
plaats van 28 augustus t/m 4
september voor jongens en meisjes! Dit zeilkamp combineert
zeilen, plezier en avontuur in
een geweldige knotsgekke week.
Onder begeleiding van onze topzeilinstructeurs word jij opgeleid tot een echte zeiler met
zeildiploma! Ga jij ook mee?
Zeilkamp Noventus is een initiatief van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch.

Het zeilkamp wordt georganiseerd op en in de buurt van het
Holtuseiland. Dit eiland ligt midden in de Loosdrechtse plassen
te Utrecht, omringd door alleen
maar water en natuur. Ideale
omstandigheden voor een zeilkamp! Ook staat in het kamp het
geloof centraal. Onder begeleiding van de kamppriester gaan
we samen in gesprek over het
katholieke geloof en vieren we
’s ochtends een korte mis. Het
maakt niet uit of je vaak of zelden in de kerk komt, iedereen is
welkom. Mocht je met ons mee
op kamp willen gaan, ga dan
naar: www.zeilkampnoventus.nl
of stuur een mailtje naar:
jongeren@bisdomdenbosch.nl
Het kamp kost 250 euro. We
eten allen samen in een grote
eettent en verblijven op een
woonboot op het eiland zelf. De
doelgroep van het kamp is tieners die na de zomer op de middelbare school zitten. Op de
website van Noventus staat extra informatie over het kamp en
kan je vragen stellen. Namens
het hele team van zeilkamp
Noventus, hopelijk tot snel!

Vastenactie
Bemoedigend nieuws uit de Vastenactie-campagne:
Vrijwel alle parochies met een
Eigen Doel hebben dit jaar hun
actie-opbrengst gehaald,

ondanks de corona-beperkingen.
Voor 2022 kunt u uw eigen doel
weer indienen! Een eigen project waarvoor u in de vastentijd
actie voert. Zie website Vastenactie: https://www.vastenactie.nl/projectaanvraag-eigendoel

Een jaar ter ere van
Sint-Jozef (1)
Jaarlijks viert de Kerk op 19
maart het hoogfeest van Sint-Jozef, de bruidegom van Maria.
Dit jaar kreeg zijn feestdag een
bijzondere betekenis. Op 8 december 2020, hoogfeest van de
Onbevlekte Ontvangenis van Maria, heeft paus Franciscus immers het Jozefjaar afgekondigd
met de brief: ‘Patris Corde’
(met het hart van een vader).
Tot en met 8 december van dit
jaar worden we uitgenodigd om
het leven van de bruidegom van
Maria te overwegen.
Met dit speciale jaar wil paus
Franciscus de heilige Jozef als
beschermer extra benadrukken.
Hij is de beschermer van Maria
en haar Kind en brengt hen, na
het bezoek van de Wijzen uit het
Oosten, van Betlehem naar
Egypte om aan de tirannie van
koning Herodes te ontkomen.

Vanuit Egypte brengt hij Maria
en Jezus naar Nazaret. Daar is
hij naar aardse maatstaven de
vader en beschermer van Jezus,
de voedstervader zoals de traditie het noemt. In Nazaret groeit
het timmermansgezin uit tot de
Heilige Familie.
Heeft, zo zou je je kunnen afvragen, de heilige Jozef nog betekenis voor de gelovigen van
vandaag? Wat voegt een Jozefjaar toe aan ons geloof? In de
brief waarmee de paus het Jozefjaar aankondigt, brengt hij
het leven van Jozef in verband
met de zorg voor armen, migranten en arbeiders en van iedereen
die door oorlog, haat, vervolging
en armoede gedwongen is zijn
vaderland te verlaten. Ook de
coronapandemie heeft voor de
paus meegespeeld om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. Volgens paus Franciscus
heeft de huidige pandemie duidelijk gemaakt welke betekenis
gewone mensen hebben voor het
algemeen welzijn, van allen die
dagelijks veel geduld tonen en
hoop bieden, die zich medeverantwoordelijk weten voor het
geheel van een samenleving in
crisis. In het leven van de heilige
Jozef komt dat samen want hij is
de schutspatroon van de werkende mens, van gezinnen en families, van de stervenden en van
heel de gemeenschap van de
Kerk.
Plebaan Vincent Blom

Priesterwijding

Op zaterdag 29 mei 2021 zal
Quinten Kerckhofs tot priester
worden gewijd in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.
Helaas zijn er geen plaatsen
meer vrij, maar de viering is live
te volgen via het YouTube-kanaal van de kathedraal.

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

