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OOGAPPEL OF TWISTAPPEL? 
 

Vanaf het begin van de Reforma-

tie vormt de moeder van de 

Heer een bron van discussie tus-

sen katholieken en protestanten. 

Ds. Nico van den Akker, jaren-

lang predikant in de Grote Kerk 

van ’s-Hertogenbosch, sprak 

over Maria als oogappel of twist-

appel. Deze zomer verscheen de 

studie ‘Maria, icoon van genade’ 

van de hand van Arnold Huijgen, 

hoogleraar systematische theolo-

gie aan de christelijk gerefor-

meerde theologische universiteit 

van Apeldoorn. Het boek was 

voor de vlogger Geert de Korte, 

naamgenoot maar geen familie 

en lid van de Gereformeerde Ge-

meenten, aanleiding om dr. 

Huijgen en mijzelf samen te 

brengen voor een dialoog. Plaats 

van het gesprek was de Mariaka-

pel in de Bossche kathedraal 

waar dagelijks honderden men-

sen een kaarsje branden bij het 

devotiebeeld van Maria. Ik vond 

het een bijzondere gebeurtenis. 

Een katholieke bisschop en twee 

rechtzinnige calvinisten in ge-

sprek over de plaats van Maria 

binnen ons geloof. 

 
 

vredelievend  

Inmiddels heb ik de studie van 

professor Huijgen kunnen lezen. 

Een opvallend boek in meerdere 

opzichten. Opvallend doordat 

een orthodox gereformeerde 

theoloog een groot systematisch 

boek over Maria heeft geschre-

ven. Maar ook opvallend omdat 

de toon van deze studie niet po-

lemisch is maar mild en vrede-

lievend. In mijn ogen in ieder 

geval een mooi uitgangspunt 

voor een vruchtbare dialoog over 

Maria binnen de heilsgeschiede-

nis van God en de mensen.  

Huijgen schreef zijn boek om te 

onderzoeken of de visie op Maria 

niet meer kan verbinden dan 

verdelen. Naar zijn mening moe-

ten protestanten dan wel van 

hun koudwatervrees af maar te-

gelijk is niemand ermee gediend 

als reële verschillen worden ge-

maskeerd. Dat lijkt mij voor een 

zinvolle oecumenische dialoog 

over de moeder van de Heer een 

geschikt uitgangspunt. 

 

God in Christus centraal 

Ondanks alle accentverschillen 

tussen de reformatoren wordt 

hun theologie bepaald door een 

concentratie op Gods verzoe-

nende handelen in Christus. Een 

en ander impliceert een relati-

vering van de plaats van de hei-

ligen, waaronder Maria, in de re-

latie met God. Als ik het goed 

zie, denken de reformatoren, en 

zeker de latere generaties pro-

testantse theologen, antithe-

tisch. Anders gezegd: aandacht 

voor menselijke verdiensten, en 

dus ook van een heilige als Ma-

ria, gaat ten koste van Gods soe-

vereiniteit. Maar zouden wij 

voor een meer ontspannen bena-

dering van de verhouding tussen 

God en mens niet moeten luiste-

ren naar de grote kerkvader Au-

gustinus? Mooi vind ik zijn visie 

dat wanneer God onze verdien-

sten kroont, Hij niets anders 

kroont dan zijn eigen gaven. 

Door zo te denken kunnen wij 

een onvruchtbare concurrentie 

tussen God en mens voorkomen. 

 

Mariadevotie 

Ik ben nu ruim vijf jaar bisschop 

van ’s-Hertogenbosch. Nog 

steeds ben ik verwonderd over 

de omvang van de Mariadevotie 

binnen ons bisdom. Niet alleen 

bij de Zoete Moeder in de Sint 

Jan maar op veel meer plaatsen 

in het diocees. Persoonlijk pleit 

ik voor een middenweg tussen 

overdrijving en enghartigheid. 

Enghartig is een zwijgen over 

Maria. Overdrijving is aan de 

orde als zij wordt vereerd los 

van haar diepe verbondenheid 

met Christus. En vanzelfspre-

kend wordt een grens overschre-

den als Maria wordt vergodde-

lijkt. Zij is een mens, niet min-

der en niet meer. Maar wel een 

door God begenadigde vrouw als 

moeder van Christus. In mijn bis-

dom zie ik de Mariavroomheid 

als de warme onderstroom van 

het katholicisme. Als moeder die 

een gestorven zoon op haar 

schoot heeft gedragen, kan zij 

allen troosten die lijden onder 

groot verdriet. In een evenwich-

tige vroomheid wordt Maria blij-

vend verbonden met Christus. 



Maria is de eerste van de gelovi-

gen. En zij wijst altijd door naar 

Christus. Evenals op de bruiloft 

van Kana zegt zij ook tot ons, 

wijzend naar haar Zoon, “Doe 

maar wat Hij u zeggen zal”. 
 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

(n.b. ma-vr 8.30 u Eucharistie in 

de kathedraal tenzij anders ver-

meld) 

september 

 

2 14.30 inzegening graf  

 kardinaal Simonis, Utrecht 

3 15.00 werkgroep Laudato Si 

4 11.00 herdenking kardinaal 

 Simonis, Utrecht 

5 10.00 Oogstdankviering, Rijk 

 van Nijmegen 

6 11.00 Permanente Raad 

 14.00 opening werkseizoen 

7 11.00 dag van de religieuzen 

8 10.30 ziekentriduüm, Best 

 13.00 studiemiddag over  

 Maria, Apeldoorn 

9 10.00 stafvergadering 

 14.00 priesterraad (digitaal) 

 15.30 REA vergadering 

10 10.00 Bossche gesprekskring 

11 15.00 ridderdag orde van  

 Malta 

12 11.00 installatie deken,  

 Tilburg 

13 12.00 bijeenkomst priesters 

 14.00 benoemingencommissie 

 19.30 vergadering orde van  

 Malta 

14 11.00 bisschoppenvergadering 

15 10.30 Officium Caritatis 

 16.00 lezing, Bergkerk  

 Amersfoort 

 18.00 leeskring, Doorn 

16 10.00 stafvergadering 

 15.00 kathedraal kapittel  

 (digitaal) 

17 14.00 studiemiddag diaconie 

18 9.30 Eucharistie met aanvaar- 

 ding wijdingskandidaten 

 18.30 H. Vormsel, Uden 

19 10.00 installatie pastoor,  

 Reusel 

 13.30 lezing KISI Kids 

20 20.00 diakenberaad 

21 10.30 lezing Emmaus, Hel- 

 voirt 

22 13.30 roepingenraad 

23 10.00 stafvergadering 

25 18.00 inzegening Mariakapel, 

 Someren-Eind 

26 11.30 Eucharistie b.g.v. 100  

 jaar H. Hartkerk, Oss 

28 10.00 vergadering Sonnius 

29 10.00 H. Mis St. Jozefoord, 

 Nuland 

 13.00 Nederlands Christelijk 

 Forum 

30 10.00 stafvergadering 

 19.30 vergadering parochie- 

 bestuur, Tilburg 

De heer drs. J.A.M. Jacobs te 

Tilburg per 15 mei 2021 wegens 

emeritaat eervol ontslag van de 

zending en opdracht als pasto-

raal werker van de Stichting 

Amarant en het Twee Steden 

Ziekenhuis te Tilburg. 

 

De zeereerwaarde heer drs. E.C. 

Seidel te Helmond per 1 juli 

2021 eervol ontslag als waarne-

mend pastoor van de parochie 

Zalige Pater Eustachius van Lies-

hout te Beek en Donk. 

 

De hoogeerwaarde heer J.M.M. 

van de Laar te Uden per 1 juli 

2021 benoeming tot waarnemend 

pastoor van de parochie Zalige 

Pater Eustachius van Lieshout te 

Beek en Donk. 

 

De weleerwaarde heer P.H.T.P. 

Lê te Aarle-Rixtel per 1 juli 2021 

eervol ontslag als pastor (kape-

laan) van de parochie Zalige Pa-

ter Eustachius van Lieshout te 

Beek en Donk onder uitbreiding 

van zijn benoeming als (pastor) 

kapelaan van de parochie Heilige 

lambertus te Helmond tot een 

voltijds functie. 

 

Mevrouw drs. J.A.G.M. Snelder 

te Tilburg per 1 juli 2021 wegens 

emeritaat eervol ontslag van de 

zending en opdracht als pasto-

raal werkster van het Jeroen 

Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogen-

bosch. 

 

De eerwaarde heer J.A.M. van 

den Bosch te Sint-Oedenrode 

per 1 juli 2021 benoeming tot di-

aken van de parochie Sint Chris-

toffel te Dreumel. 

 

De weleerwaarde heer K.J. 

Loodts te Tilburg per 1 juli 2021 

eervol ontslag als pastor (kape-

laan) van de parochie De Goede 

Herder te Tilburg. 

 

De eerwaarde heer R.I. de 

Weerd MA te Drunen per 15 juli 

2021 benoeming tot diaken van 

de parochie Heilige Maria te Ros-

malen onder gelijktijdig eervol 

ontslag als diaken van de paro-

chie Heilige Damiaan de Veuster 

te Helmond. 

 

De zeereerwaarde heer J.G. 

Joseph te Vught per 1 augustus 

2021 benoeming tot pastoor van 

de parochie De Goede Herder te 

Mill onder gelijktijdig eervol 

ontslag als pastor van de paro-

chie Heilige Edith Stein te 

Vught. 

 

De weleerwaarde heer A. 

Belavendran o.praem. te Tilburg 

per 1 augustus 2021 eervol ont-

slag als pastor (kapelaan) van de 

parochie O.L. Vrouw Onbevlekt 

Ontvangen te Tilburg wegens te-

rugkeer naar India.  

 

De weleerwaarde pater I.J.R. 

Aruldoss HGN te Westerhoven 

per 15 augustus 2021 eervol ont-

slag als pastor (kapelaan) van de 

parochie Heilige Bernardus van 

Clairvaux te Bergeijk wegens te-

rugkeer naar India.  

 

Agenda 

Benoemingen/ontslagen 



De weleerwaarde pater P.R. 

Antony Samy HGN te Den Dun-

gen per 15 augustus 2021 eervol 

ontslag als pastor (kapelaan) van 

de parochie Heilige Michaël te 

Schijndel wegens terugkeer naar 

India.  

25 jaar diaken 

 

28 september 
 

D.M. Martina diaken Helmond 

(Deken van der Hagenstraat 11, 

5707 TV Helmond) 

B.Th.J. Overman em. diaken 

justitiepastoraat (Dorpsstraat 

19, 4185 NA Est) 
 

C. Schilder em. diaken Eindho-

ven (Gasthuisstraat 665, 5614 AX 

Eindhoven) 
 

H.M. Witsiers diaken Wijchen 

(Stadswal 24, 6634 AK Baten-

burg) 

Op zaterdag 2 oktober is dan 

eindelijk de uitgestelde editie 

van de Power of Fire!  

Omdat de editie van 2020 is ver-

vallen en we toch graag samen 

wilden komen met zo veel moge-

lijk vormelingen, is besloten om 

de editie van 2021 te houden op 

2 oktober. Iedereen die de afge-

lopen 2 jaar is gevormd mag 

hieraan deelnemen. 

Word je komend jaar gevormd? 

Dan kun je deelnemen aan de 

Power of Fire die op 23 april 

2022 plaats zal vinden.  

 

Het wordt dus een beetje een 

andere Power of Fire dan an-

ders, omdat we nu wat meer 

gaan terugkijken. Je hebt het H. 

Vormsel ontvangen, maar wat 

nu?  

Het programma van de Power of 

Fire wordt dan ook iets aange-

past, zodat het een wat kortere 

versie van de dag zal zijn. We 

beginnen om 10:00 uur met een 

Eucharistieviering in de Sint Jan, 

waarin de bisschop zal voorgaan. 

Daarna gaan we naar het Sint-

Janscentrum, waar een eerste 

ronde workshops zal worden ge-

daan. Vervolgens is het tijd voor 

de lunch waar we, naast een 

frietje, natuurlijk ook springkus-

sens hebben. Dan volgt nog een 

ronde workshops, en is de dag 

rond 14:30 uur alweer ten einde. 

 

 

Aanmelden kan via de parochie 

vóór 15 september.  

 

Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Laura 

Nieuwlaat (jongerenwerkster van 

het Bisdom van ’s-Hertogen-

bosch) via: 

jongeren@bisdomdenbosch.nl 

De afdeling Familiepastoraat 

omschrijft haar missie als ‘licht, 

sprankelend familiepastoraat vol 

energie, in alle 63 parochies van 

het bisdom’.  

Maar als u deze weg wilt gaan 

als parochie, hoe pakt u dit dan 

aan? 

Wat zijn de eerste stappen? 

Ingrid van Meer neemt u mee in 

het project Petrus 2.0 van de 

parochie Sint Petrus (Boekel, 

Odiliapeel, Uden, Venhorst, Vol-

kel en Zeeland). Binnen Petrus 

2.0 vindt de voorbereiding van 

de kinderen op de toediening 

van de sacramenten, de Eerste 

H. Communie en het H. Vormsel, 

op een vernieuwende en inspire-

rende manier plaats. 

 

De vorm van familiepastoraat 

varieert sterk per parochie.  

Manon van den Broek en Ingrid 

van Meer nemen u daarom mee 

langs de parochies die op dit 

moment aan de weg timmeren. 

 

Werken aan familiepastoraat in 

de parochie, in welke vorm dan 

ook, vraagt veel creativiteit en 

omdenken. Het lijkt wel op het 

leggen van een grote legpuzzel. 

Waar begint u mee, waar begint 

u aan? In elke parochie zijn wel 

één of meerdere personen die 

een hart hebben voor juist deze 

opdracht. Om hen te bemoedi-

gen, toe te rusten, en slagvaar-

dig te houden organiseert de af-

deling Familiepastoraat eens in 

de zes weken een online bijeen-

komst om actuele thema’s te be-

spreken en uit te diepen. Bent u 

nieuwsgierig? U bent van harte 

uitgenodigd online een kijkje te 

nemen op: 

Dinsdag 14 september en woens-

dag 29 september 19.30 u on-

line.  

U kunt zich hiervoor opgeven 

via: 

aanmelden@bisdomdenbosch.nl. 

Power of Fire 

Jubilea 

Netwerkbijeenkomst 
familiepastoraat 

mailto:aanmelden@bisdomdenbosch.nl


De afdeling Familiepastoraat or-

ganiseert op vrijdag 10 septem-

ber een studiedag met als titel: 

‘Een nieuwe realiteit in het fa-

miliepastoraat’. Het is een try-

out voor een beperkt gezel-

schap.  

In het pastoraat, in onze dage-

lijkse omgeving lopen we vaak 

aan tegen de spanning tussen de 

praktijk van partnerrelaties in 

de samenleving en wat de Kerk 

hierin van ons vraagt. Zo is bij-

voorbeeld een minderheid van 

de doopouders getrouwd, heb-

ben veel huwelijksparen kin-

deren als ze gaan trouwen, be-

horen ouders tot de LHBTI-ge-

meenschap, enz.  

Kunnen we in die spanning gaan 

staan, deze gezinssituaties in 

overweging brengen, bespreek-

baar maken en tegelijk mensen 

opbouwen?  

Deze laatste vraag staat centraal 

tijdens de studiedag. 

 

De bedoeling is deze studiedag 

op een later moment breed aan 

te bieden aan allen die werken 

in het huwelijks- en gezinspasto-

raat. 

Het coronavirus waart helaas 

nog steeds rond. Telkens nieuwe 

varianten maken het lastig het 

virus te beteugelen, maar we lij-

ken op de goede weg te zijn. 

Ook de mogelijkheden tot het 

bezoeken van vieringen in onze 

kerken nemen weer toe. Dat 

neemt echter niet weg dat onze 

parochies voor het tweede jaar 

op rij vaak forse financiële of-

fers hebben moeten brengen, 

onder andere als gevolg van de 

vele beperkende maatregelen. 

Evenals vorig jaar wil de Actie 

Kerkbalans hier de aandacht op 

vestigen en bij parochianen en 

andere belanghebbenden aan-

kloppen voor een extra bijdrage 

om de financiële tegenvallers in 

elk geval deels het hoofd te kun-

nen bieden. Vele parochies heb-

ben zich reeds aangesloten bij 

deze extra actie die dit jaar 

plaatsvindt onder met motto 

“Houd elkaar vast!”.  
 

 

Actie Kerkbalans 2022 

Los van alle corona-perikelen 

blijft de kerk van morgen een 

doorlopend aandachtspunt voor 

ons allen. De slogan “Geef van-

daag voor de kerk van morgen” 

blijft daarom overeind voor de 

Actie Kerkbalans 2022. Deze ac-

tie is landelijk gepland in de pe-

riode 15 januari 2022 – 29 janu-

ari 2022 

Goede Vader, 

 

Gij zijt bron van licht 

Wij bidden U: versterk het ge-

loof van ons doopsel. 

Heel bijzonder bidden wij U 

voor onze gezinnen. 

Voor ouders en kinderen. 

Dat echtparen elkaar gelukkig 

maken en trouw zijn. 

Dat kinderen mogen opgroeien in 

liefdevolle geborgenheid en on-

voorwaardelijke aanvaarding. 

 

Vader, bescherm in onze hecti-

sche tijd onze gezinnen met de 

mantel van uw liefde. 

 

Amen. 

 

 

 
 

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 

  

Extra actie Kerkbalans 
2021 

Een nieuwe realiteit in 
het familiepastoraat 

Gebed voor gezinnen 


