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EEN NIEUWE HEILIGE IN 
AANTOCHT? 
 

In 1985 werd pater Titus 

Brandsma door paus Johannes 

Paulus II zalig verklaard. Als 

martelaar stierf hij in 1942 in 

het concentratiekamp Dachau. 

Recent kwam er goed nieuws uit 

Rome. De heiligverklaring van 

pater Titus is weer een stap 

dichterbij. Vaticaanse theologen 

hebben namelijk geoordeeld dat 

de genezing van een Ameri-

kaanse pater als een wonder op 

voorspraak van de zalige Titus 

Brandsma mag worden gezien. 
 
Waardigheid 

De karmeliet Titus Brandsma 

verbind ik persoonlijk met de 

ferme verdediging van de katho-

lieke media en de persvrijheid in 

het algemeen tijdens de Duitse 

bezetting. Hij heeft die vrijheid 

verdedigd tegenover de Duitse 

bezetter. Pater Titus werd daar-

mee een belangrijk katholiek 

verzetsman. Een priester die 

zich teweerstelde tegen het 

nieuwe heidendom. Tegenover 

het recht van de sterkste en de 

rassenwaan van het nationaal-

socialisme verdedigde Titus 

Brandsma, vanuit het Evangelie 

van Christus, het recht van het 

zwakke en de waardigheid van 

iedere mens. Zo is Titus 

Brandsma een katholiek die, tot 

op de dag van vandaag, ook ver 

buiten eigen kring aanspreekt en 

diep respect oproept. Ook nu 

zijn er immers tal van landen 

waar de persvrijheid wordt inge-

perkt en de mensenrechten met 

voeten worden getreden. Pater 

Titus is zo de patroon van ieder-

een die opkomt voor de waardig-

heid van de mens als beeld van 

God. Pater Titus heeft Christus 

zó voorbeeldig nagevolgd dat hij 

een groot voorbeeld voor ande-

ren vormt. Hij gaf het licht van 

Christus door. In geloof is hij, als 

zalige en hopelijk binnenkort als 

heilige, ook een voorspreker. 

Wij mogen allerlei intenties bij 

hem neerleggen in gelovig ver-

trouwen dat hij dicht bij God is. 
 
Voorbij de angst 

Ton Crijnen schreef een mooie 

biografie over pater Titus. Deze 

biograaf schetst ons geen suiker-

zoete heilige maar een mens van 

vlees en bloed, met aarzelingen 

en worstelingen. De moed en de 

gelovige overgave die Titus 

Brandsma in het concentratie-

kamp toonde, waren bevochten 

door innerlijke strijd. Hij ging 

met angst het kamp in, want hij 

vreesde voor zijn leven. Hij wist 

immers dat hij door zijn chro-

nisch zwakke gezondheid weinig 

kans maakte het kamp te overle-

ven. Zijn zorgen en angsten ma-

ken hem tot een mens die dicht 

bij ons staat. In de laatste peri-

ode van zijn leven heeft pater 

Titus, in de ellende van het 

kamp, zeer veel openheid en 

goedheid voor anderen getoond 

en hen vanuit zijn geloof buiten-

gewoon bemoedigd. Hij was een 

man die, voorbij alle angst, op 

het laatst in staat is gebleken 

boven zichzelf uit de stijgen, in 

diep vertrouwen op zijn Schep-

per. De naam van pater Titus is 

natuurlijk ook onlosmakelijk ver-

bonden met de Radbouduniversi-

teit. Beroemd is zijn diesrede 

over het Godsbegrip die hij als 

rector magnificus in 1932 hield. 

Titus Brandsma vormt een blij-

vend symbool van de katholieke 

emancipatie in Nederland. De 

oprichting van de Katholieke 

Universiteit te Nijmegen in 1923 

vormde immers een sluitstuk van 

de katholieke herleving in ons 

land. 
 
Erflater 

Ik hoop dat pater Titus door veel 

katholieken wordt gezien als een 

belangrijke erflater. De grote 

katholieke noties van menselijke 

waardigheid, personalisme, soli-

dariteit en de inzet voor het al-

gemeen welzijn bepaalden zijn 

leven. Zijn diepe geloof gaf hem 

innerlijk kracht tijdens de mar-

telingen en sarpartijen door de 

kampbewakers in Dachau. Dins-

dag 27 juli vieren wij de gedach-

tenis van de zalige Titus 

Brandsma. Het is bijna zeker dat 

wij over enige tijd de heilige Ti-

tus Brandsma zullen vieren. Als 

een priester die opkwam voor de 

persvrijheid en de rechten van 

de mens. En dat alles vanuit een 

diep Godsvertrouwen en een in-

tense vriendschap met Jezus als 

zijn Heer. 
 

Mgr. dr. Gerard de Korte 



De eerwaarde pater 

Charles N. Eba’a Assé cssp te 

Handel per 1 juni 2021 benoe-

ming tot pastor (kapelaan) van 

de parochie Heilige Franciscus te 

Veghel. 
 

Mevrouw C.G.M. Meeuwissen te 

Zaltbommel per 1 juni 2021 de 

zending en opdracht als pasto-

raal werkster bij de Stichting La-

verhof te Uden. 
 

De weleerwaarde heer 

Q. Kerckhofs te Eindhoven per 

1 juli 2021 benoeming tot pastor 

(kapelaan) van de parochie Hei-

lige Edith Stein te Vught. 
 

De hoogeerwaarde heer drs. 

H.G.T.J. Miltenburg te Tilburg 

per 1 juli 2021 eervol ontslag als 

deken van het dekenaat Tilburg. 
 

De zeereerwaarde heer 

R.H.Th. van Aken te Sint-Oe-

denrode per 1 juli 2021 benoe-

ming tot deken van het dekenaat 

Tilburg. 
 

De zeereerwaarde heer drs. 

A.C.M. Verest te Dreumel per 1 

juli 2021 benoeming tot pastor 

van de parochie Sint Petrus’ 

Stoel te Eindhoven onder gelijk-

tijdig eervol ontslag als pastor 

van de parochie Sint Christoffel 

te Dreumel. 
 

De hoogeerwaarde heer drs. 

H.G.T.J. Miltenburg te Tilburg 

per 1 juli 2021 benoeming tot 

pastor van de parochie Heilige 

Stefanus te Nijmegen onder ge-

lijktijdig eervol ontslag als pas-

toor van de parochie De Goede 

Herder te Tilburg. 
 

De zeereerwaarde heer 

R.H.Th. van Aken te Sint-Oe-

denrode per 1 juli 2021 benoe-

ming tot pastoor van de parochie 

De Goede Herder te Tilburg on-

der gelijktijdig eervol ontslag als 

pastoor van de parochie Heilige 

Oda te Sint-Oedenrode. 

De weleerwaarde heer 

H.J.P.M. Eskes te Eindhoven per 

1 juli 2021 benoeming tot pastor 

(kapelaan) van de parochie De 

Goede Herder te Tilburg onder 

gelijktijdig eervol ontslag als 

pastor (kapelaan) van de paro-

chie Sint Petrus' Stoel te Eindho-

ven. 
 

De weleerwaarde heer 

C.C.A. van Vught te Münster per 

1 juli 2021 benoeming tot pastor 

(kapelaan) van de parochie De 

Goede Herder te Tilburg. 
 

ZHE Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts 

te Haaren per 1 juli 2021 benoe-

ming tot waarnemend pastoor 

van de parochie Heilige Oda te 

Sint-Oedenrode. 
 

De zeereerwaarde pater 

A.G.F.M. van der Meijden omi 

te Mill per 1 juli 2021 eervol 

ontslag als waarnemend pastoor 

van de parochie De Goede Her-

der te Mill. 
 

De heer G.H.J.V. Dieteren te 

Haaften per 1 september 2021 

de zending en opdracht als pas-

toraal werker in de parochie 

Heilige Augustinus te Berlicum. 
 

De zeereerwaarde heer drs. 

E.C. Seidel te Helmond per 1 

september 2021 eervol ontslag 

als waarnemend pastoor van de 

parochie Zalige Pater Eustachius 

van Lieshout te Beek en Donk. 

25 jaar priester 

 

1 juni 
 

J.F.M. van Doorn, em. pastor 

Veldhoven (Kardinaal de 

Jongweg 71, 5645 EN Eindhoven) 
 

A.J.M. Hermans, pastoor Druten 

(Hogestraat 4, 6651 BK Druten) 
 

drs. D.R.P. Lebrun, pastoor 

Nieuwkuijk (Nieuwkuijksestraat 

96, 5253 AJ Nieuwkuijk) 
 

P.H.C. Raaphorst, pastor Her-

pen (Alard van Herpenplein 7 

5373 AH Herpen) 
 

J.G.A.M. Verbraeken, pas-

toor/deken Waalwijk (Grote-

straat 285, 5141 JT Waalwijk) 

Als timmerman, die eerlijk zijn 

brood verdiende om voor zijn 

gezin te zorgen, is Jozef een 

voorbeeld voor de werkende 

mens en van degenen die zoeken 

naar werk en het recht op een 

waardig leven voor zichzelf en 

hun gezin. We weten door de co-

ronacrisis hoe de zekerheden 

van een vaste baan in sommige 

sectoren op de tocht is komen te 

staan. We ervaren in deze pan-

demie dat gezinnen en families 

soms onder druk en stress moe-

ten leven. Jozef is ook de pa-

troon van stervenden want zelf, 

zo wordt ons door de traditie 

overgeleverd, mocht hij sterven 

met Jezus en Maria aan zijn 

sterfbed. En ook dat is in het 

licht van de pandemie een actu-

eel gegeven. Met zijn voorspraak 

begeleidt Jozef de stervenden 

die zich aan God durven toever-

trouwen. Met zijn voorspraak be-

geleidt hij allen die werkzaam 

zijn in de gezondheidszorg en 

zich met hart en ziel inzetten 

voor ernstig zieken en sterven-

den. Jozef is de schutspatroon 

voor al deze mensen, zoals hij 

dat is voor ons, mensen van de 

Kerk, die aan den lijve de beper-

kende maatregelen van deze co-

ronatijd ervaren. Met een vader-

lijke liefde zorgt hij voor ieder 

van ons.  

In het Evangelie ontmoeten wij 

Jozef als iemand die luistert. 

Geen enkel woord is van hem 

overgeleverd. Hij is er voor Ma-

ria en haar Zoon wanneer God 

hem dat vraagt. De dromen van 

Godswege zijn hét kompas in het 

Jubilea 

Benoemingen/ontslagen 

Een jaar ter ere van 
Sint-Jozef (2) 



leven van deze timmerman uit 

Nazaret. Hij beantwoordt wat 

God van hem vraagt. Het leven 

van Jozef is daarmee een leven 

van zelfgave. Hij is niet uit op 

eigen gewin of voordeel. Hij 

durft zich in dienst te stellen 

van de ander en dé Ander, God.  
 

 

Jozef is hét voorbeeld van liefde 

tot God en van daaruit van 

liefde tot de naaste. Een liefde 

die er niet op uit is om er zelf 

beter van te worden of er iets 

voor terug te verdienen. Matteus 

noemt hem in zijn evangelie 

‘rechtschapen’. Jozef leeft naar 

wat God verlangt, hij behoudt 

het goede. Hij houdt zich verre 

van het kwaad en bewaart het 

geloof in een zuiver hart. Hij is 

een voorbeeld van geduld en ne-

derigheid, van een zichzelf weg-

schenkende liefde.  
 

Met het hart van een vader, Pa-

tris Corde, zorgt Jozef voor Gods 

Zoon en de Moeder Gods. Hij 

leeft in de schaduw van hen bei-

den. Gedrieën vormen zij het 

huisgezin van Nazaret, de Hei-

lige Familie. Dit jaar worden we 

door Paus Franciscus uitgenodigd 

om het leven van de heilige Jo-

zef te overwegen. 
 

Plebaan Vincent Blom 

‘Geef voor je kerk en 

houd elkaar vast’ 
 

In de afgelopen coronatijd heb-

ben parochies op inventieve 

wijze invulling gegeven aan sa-

men kerkzijn. Creatieve en digi-

tale oplossingen voor vieringen 

en ‘omzien naar elkaar’ hebben 

financieel veel van parochies ge-

vraagd. Met steeds meer versoe-

pelingen van de coronamaatre-

gelen in zicht, start Actie Kerk-

balans een extra actie om paro-

chies te helpen weer op te bou-

wen onder het motto: ‘Houd 

elkaar vast’. 

“Het omzien naar elkaar is onder 

kerkgangers een van de belang-

rijkste waarde van kerk-zijn”, 

zegt Anna Kruse, woordvoerder 

van Actie Kerkbalans. “Onze pa-

rochies hebben ongekende veer-

kracht en creativiteit laten zien 

om die waarde ook op afstand 

invulling te geven. Op allerlei 

manieren is contact gezocht met 

parochianen om hen pastoraal en 

waar nodig diaconaal te steunen 

in de crisistijd.” Creatieve en di-

gitale vormen van kerk-zijn 

brachten extra kosten met zich 

mee, die parochies zonder aar-

zelen voor hun rekening namen. 

Tegelijk kwam er bijna ander-

half jaar lang juist minder geld 

binnen omdat er niet gecollec-

teerd kon worden tijdens vierin-

gen of diensten.  
 

 

Daarbij vielen ook inkomsten uit 

bijvoorbeeld zaalverhuur weg. 

Daarom ondersteunt Actie Kerk-

balans vanaf 1 juni 2021 de pa-

rochies met een extra fondsen-

wervingsactie. Onder het thema 

‘Houd elkaar vast’ wordt paro-

chianen gevraagd een extra bij-

drage te geven voor hun eigen 

plaatselijke kerk. We hopen dat 

parochianen royaal gaan bijdra-

gen zodat parochies hun parochi-

anen vast kunnen blijven hou-

den, de financiële achterstand 

kunnen inlopen en weer op volle 

kracht vooruit kunnen. 

Zaterdag 3 juli gaan 40 gezinnen 

uit het bisdom op weg naar Den 

Bosch, om Maria beter te leren 

kennen in de mini-bedevaart ‘Er 

was eens… Maria, een meisje uit 

Nazareth’. Spannend in de kers-

verse vrijheid na de verschil-

lende corona-golven, maar de 

organisatie heeft er zin in. Nu de 

wereld open lijkt te gaan, kan 

de hemel niet achterblijven. 

Mensen van stichting Kinderen 

bidden voor Kinderen, de Broe-

derschap van Onze Lieve Vrouw 

van Den Bosch, Schola cantorum, 

Kerk in Nood, Sint Janscentrum, 

Stadsklooster San Damiano, het 

Huis voor de Pelgrim en vrijwil-

ligers jong en oud uit verschil-

lende parochies staan klaar om 

de bijna 180 pelgrims uit alle 

hoeken van het bisdom te ont-

vangen. Een werkelijk genereuze 

inzet. Al spelend, luisterend, 

knutselend gaan de gezinnen 

ontdekken wat Maria voor hen 

betekent. Ze is er, dag en nacht, 

zomer en winter, bij vreugde, 

crisis of verdriet.  We steken 

een kaarsje bij haar aan, want 

zij begrijpt ons, diep van bin-

nen. 
 

Familiepastoraat 
 

 

  In verband met de vakantietijd 

  zal er in juli geen Bisdom- 

  Nieuwsbrief verschijnen. 

  Wij wensen iedereen een hele  

  fijne zomertijd. 

 

 

 

 

 

 

Extra Actie Kerkbalans 

Er was eens … 



 

 

Verdiepen van je geloof 

door gebed en liturgie 

 

De dienst van catechist in de 

Kerk is zeer oud – de eerste kiem 

vinden we in het Nieuwe Testa-

ment – en kreeg een nieuw im-

puls tijdens het Tweede Vati-

caans Concilie toen de Kerk zich 

opnieuw bewust werd van haar 

opdracht tot evangelisatie en de 

missionaire opdracht van iedere 

gedoopte.  

 

 

 

Verdiepen van je geloof 

door verzamelen van kennis 

 

De catechist is in de eerste 

plaats geroepen om zijn be-

kwaamheid tot uitdrukking te 

brengen in de pastorale dienst 

van overdracht van geloof – van 

de eerste verkondiging, via het 

onderricht tot de voortgezette 

vorming – daarnaast werkt de ca-

techist mee aan liturgische dien-

sten en caritatieve werken. 

 

 

 

Verdiepen van je geloof 

door te ontvangen en te geven 

 

Een catechist in staat zijn men-

sen te aanvaarden, edelmoedig 

te zijn en in staat tot broeder-

lijke verbondenheid. Zij moeten 

de nodige Bijbelse, theologische, 

pastorale en pedagogische vor-

ming krijgen om aandachtige 

verkondigers van de geloofs-

waarheden te zijn.  

 

 

 

 

Verdiepen van je geloof 

met en in de gemeenschap 

 

Als de Kerk, het bisdom, je ei-

gen parochie je wat waard is…. 

ga het avontuur dan aan. 

Bewijs een dienst aan de Kerk en 

in de Kerk: wordt catechist! 

Meld je voor 25 augustus aan 

voor de opleiding. 

Meer informatie: 

W: www.sint-janscentrum.nl 

E: studiesecretariaat@ 

  bisdomdenbosch.nl 

 
 

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 

 

  

Catechist worden… misschien iets voor jou?!  

http://www.sint-janscentrum.nl/

