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Kerstmis 2021 
KIND DAT VOLKEREN VERBINDT 
 

Wij vieren dit jaar in een tijd vol 

onzekerheid. De zorgen van deze 

tijd maken onze kwetsbaarheid 

opnieuw duidelijk. Nog steeds is 

het coronavirus onder ons. Met 

allerlei maatregelen proberen 

onze overheden het virus onder 

controle te houden. En wij be-

seffen, meer dan ooit, hoe onze 

Moeder Aarde bedreigd wordt. 

De recente klimaatconferentie in 

Glasgow heeft ons nogmaals met 

de neus op de harde feiten ge-

drukt. De mensheid staat voor 

een geweldige uitdaging om in 

de komende decennia deze 

aarde leefbaar te houden.  

Met Kerstmis vieren wij de ge-

boorte van Jezus. Als een kwets-

baar mensenkind is Hij gekomen. 

De geboorte van een kind verte-

dert ons. Iedere baby roept ge-

voelens van verwondering op. En 

terecht want een nieuw mensen-

leven is een groot wonder. Voor 

christenen is er nog een extra 

reden tot verwondering als het 

om de geboorte van Jezus gaat. 

Wij geloven immers dat in dit 

mensenkind God zelf bij ons is 

gekomen. God is de Schepper 

van een onvoorstelbaar groot 

heelal. Maar deze scheppende 

God heeft ons als mens opge-

zocht. Door de menswording in 

Christus wil God in onze kwets-

baarheid delen. Hij komt bij ons 

klein en medelijdend.  
 
Twee paleizen 

Een van onze grote Nederlandse 

astronomen, Heino Falcke, zei 

recent heel treffend: het heelal  

en een stal zijn de twee palei-

zen van onze God. U weet het: 

de geboorte van Christus is niet 

erg romantisch. Integendeel zou 

ik willen zeggen. Toen hij werd 

geboren, was er immers geen 

plaats voor Hem in de herberg. 

En kort na zijn geboorte moet 

hij met Jozef en Maria vluchten 

naar Egypte om te ontsnappen 

aan het geweld van Herodes, de 

kindermoordenaar van Bethle-

hem. 
 
Dakloze vluchteling 

Juist met Kerstmis gedenken wij 

dat de heilige God zichtbaar is 

geworden in een dakloze vluch-

teling. Dat gegeven is voor onze 

geliefde paus Franciscus de spiri-

tuele bron om, keer op keer, 

aandacht te vragen voor het lot 

van de vluchtelingen op deze 

aarde. Meer dan 80 miljoen 

mensen. Mensen die door oorlog 

en geweld van huis en haard ver-

dreven zijn. In hun vaak ver-

vuilde en angstige gelaat kunnen 

wij het gelaat van Christus ont-

dekken. Een gelaat dat oproept 

tot solidariteit. Juist dit kerst-

feest nodigt ons uit om ons ver-

bonden te weten met vluchtelin-

gen en mensen in nood, dichtbij 

en ver weg. 

Kind dat verbindt 

In de Sint Jan wordt ieder jaar 

een prachtige kerststal ge-

bouwd. U vindt er meer dan hon-

derd dieren die zijn opgezet. 

Vele duizenden mensen, veelal 

jonge gezinnen met kinderen, 

komen ieder jaar de kerststal 

bezoeken. Een prachtige vorm 

van aanschouwelijk onderwijs. 

Het geboorteverhaal van Chris-

tus wordt immers in beeld ge-

bracht. Ieder jaar krijgt de 

kerststal ook een thema. Dit 

jaar: Kind dat volkeren verbindt. 

En daarmee raken wij een be-

langrijk element van het kerst-

feest. God zoekt ons in Christus 

op om ons met Hem en met el-

kaar te verbinden. 

Christus kwam allereerst voor 

zijn eigen volk Israël. Het volk 

van Gods eerste liefde. Maar 

Gods liefde is universeel. Alle 

volkeren zijn geroepen om leer-

ling van Christus te worden.  

Weliswaar zijn er vele volkeren. 

Maar er is maar één mensheid. 

Na de Tweede Wereldoorlog 

heeft het project Europa de 

wind in de zeilen gekregen. Vol-

keren die elkaar meerdere keren 

hebben bevochten, zijn gaan sa-

menwerken. Het heeft geleid tot 

groeiende welvaart. Maar Europa 

behoort ook een waardenge-

meenschap te zijn. Een gemeen-

schap waar de waardigheid van 

de mens wordt verdedigd. Een 

gemeenschap waar solidariteit 

en algemeen welzijn hoog in het 

vaandel staan. Christus is de Em-

manuel: God met ons. Hopelijk 

is Hij welkom in uw eigen leven. 

Hij wil onze vrede zijn. Bron van 

vreugde van Godswege. 



Vanuit dat geloof wens ik u en 

al uw dierbaren een Zalig Kerst-

feest. 

In geloof, hoop en liefde vervol-

gen wij onze levensreis. Van God 

is de toekomst. 

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

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

de kathedraal tenzij anders ver-

meld) 
 

januari 
 

1 Nieuwjaar 

 Eucharistie in de kathedraal 

2 Driekoningen kathedraal 

4 10.00 DPO  

6 10.00 stafvergadering 

9 Eucharistie 

 17.00 intocht Driekoningen, 

 kathedraal 

10 11.00 permanente raad 

11 synodale dag bisdom 

13 10.00 stafvergadering 

14 15.00 oecumenelezing, 

 Utrecht 

15 9.30 delegatie parochie 

 Deurne 

16 Eucharistie 

 14.00 Dag van het Jodendom  

17 10.30 opname Pinkster- 

 challenge 

 19.00 vesper (kathedraal) 

 oecumenelezing, Grote Kerk 

18 11.00 bisschoppenvergadering 

20 10.00 stafvergadering 

 18.00 gesprekskring Utrecht 

21 10.30 persmoment Aktie  

 Kerkbalans (o.v.) 

23 Eucharistie 

24 19.30 lezing plebanie 

25 10.00 bezoek Mischa de Vries 

 school Vught 

 20.00 Lekenraad 

27 10.00 stafvergadering 

30 Eucharistie 

31 begin Ad Limina bezoek  

 bisschoppen in Rome 

 

De heer dr. A. de Ceuninck van 

Capelle te Nijmegen per 1 no-

vember 2021 de opdracht en 

zending als pastoraal werker van 

de ZZG Zorggroep Nijmegen. 
 

De heer G.B.M. Wiggers te Uden 

per 20 november 2021 wegens 

emeritaat eervol ontslag van de 

opdracht en zending als pasto-

raal werker ten behoeve van het 

Moederhuis van de Zusters Fran-

ciscanessen te Veghel.  
 

De zeereerwaarde pater Charles 

Eba’a Assé cssp te Handel per 1 

december 2021 tevens benoe-

ming tot missiesecretaris van het 

bisdom van ’s-Hertogenbosch. 
 

De zeereerwaarde heer 

A.T.J.M.R. Aarden te Lith per 5 

december 2021 benoeming tot 

pastoor van de parochie Heilige 

Nicolaas, gevestigd te Lith, 

welke is ontstaan door fusie van 

de parochies te Lith, Oijen, 

Maren-Kessel en Teeffelen.  
 

De hoogeerwaarde heer ir. 

P.M. Janssen te Deurne per 1 

januari 2022 benoeming tot 

waarnemend pastoor van de pa-

rochie Heilige Maria te Rosma-

len. 
 

De hoogeerwaarde heer drs. 

T.M.C Lamers te Cuijk per 1 ja-

nuari 2022 eervol ontslag als 

waarnemend pastoor van de pa-

rochie Heilige Maria te Rosma-

len. 
 

De hoogeerwaarde heer ir. 

P.M. Janssen te Deurne per 1 

januari 2022 eervol ontslag als 

deken van het Dekenaat Asten-

Helmond. 
 

De hoogeerwaarde heer drs. E.C. 

Seidel te Helmond per 1 januari 

2022 benoeming tot deken van 

het Dekenaat Asten-Helmond. 
 

De zeereerwaarde pater J.S.A. 

Zwirs msf te Lierop per 2 januari 

2022 eervol ontslag als pastor-

assistent van de parochie Heilige 

Franciscus te Asten.  
 

De hoogeerwaarde heer ir. P.M. 

Janssen te Deurne per 1 juli 

2022 benoeming tot pastoor van 

de parochie Heilige Maria te Ros-

malen onder gelijktijdig eervol 

ontslag als pastoor van de paro-

chie Heilige Willibrord Deurne te 

Deurne.  

Op 23 november 2021 is te Uden 

overleden de zeereerwaarde 

heer Innocentius Maria 

Gerardus Josephus (Inno) 

Ponsioen, emeritus-pastoor van 

de parochie H. Petrus te Uden. 
 

De zeereerwaarde heer Ponsioen 

is geboren in Nijmegen op 11 de-

cember 1936 en tot priester van 

het bisdom van ’s-Hertogenbosch 

gewijd op 27 mei 1961. 

Hij was in het bisdom achtereen-

volgens werkzaam als kapelaan 

te Groesbeek (parochie H.H. 

Cosmas en Damianus) van 1961 

tot 1966, als kapelaan te Tilburg 

(parochie H. Dionysius ’t Heike) 

van 1966 tot 1970 en als pastor 

te Tilburg (parochie Binnenstad) 

van 1970 tot 1983.  

Per 1 augustus 1983 werd hij be-

noemd tot pastoor van de paro-

chie H. Petrus te Uden uit welke 

functie hem per 1 september 

2002 wegens emeritaat eervol 

ontslag is verleend.  

Tevens was hij van 1987 tot 1993 

deken van het Dekenaat Uden. 

 

Moge hij rusten in vrede! 

Jong Katholiek nodigt jongeren 

uit heel Nederland van 15-30 

jaar uit om samen te komen op 

Ameland tijdens de WJD@Home. 

Er is een catechese van de bis-

Agenda 

benoemingen/ontslagen 

In memoriam  

WJD@Home Ameland 



schoppen, er zijn eucharistievie-

ringen, een avond van barmhar-

tigheid en het programma heeft 

allerlei inhoudelijke en crea-

tieve workshops. Nieuwe vrien-

den maken en oude bekenden 

weer zien, dit weekend is een 

perfecte opstap voor jongeren 

naar de WJD Lissabon 2023. 

 

Het thema van de WJD@Home is 

van Paus Franciscus en is een 

van de thema’s op weg naar de 

internationale Wereldjongeren-

dagen in Portugal: “Richt u op. 

Ik stel u aan tot getuige van wat 

u gezien hebt”. Het zijn de 

woorden van de verrezen Heer 

aan Paulus vóór zijn bekering 

(Handelingen 26,16). Tijdens de 

dagen op Ameland wordt dit 

thema uitgewerkt: opstaan voor 

je geloof, investeren in je band 

met God en in beweging komen 

voor je naaste.  
 

Jong Bisdom Den Bosch reist ook 

mee en zorgt zelfs met een bus 

ervoor dat jongeren op tijd de 

overtocht kunnen maken op vrij-

dagavond (inclusief de terugreis 

op zondagavond).  

Nodigt u jongeren uit om mee te 

gaan?  
 

Meer informatie en aanmelden 

(vóór 4 januari 2022) via www. 

jongkatholiek.nl/agenda/wjd-

home-2022/ of stuur eerst een 

mailtje naar jongerenwerkster 

Ingrid van Zeeland via jonge-

ren@bisdomdenbosch.nl voor 

vragen of meer informatie. 

14 januari Studiedag ‘Nieuwe 

Realiteit in het familiepastoraat’ 

In het pastoraat, in onze dage-

lijkse omgeving lopen we vaak 

aan tegen de spanning tussen de 

praktijk van partnerrelaties om 

ons heen, en wat de Kerk hierin 

van ons vraagt. Zo is bijvoor-

beeld een minderheid van de 

doopouders getrouwd, hebben 

veel huwelijksparen kinderen als 

ze gaan trouwen, behoren ou-

ders tot de LHBTI-gemeenschap, 

enz. 

Kunnen we in deze spanning 

gaan staan? Kunnen we de kerk 

trouw blijven en tegelijk mensen 

opbouwen en in verbinding blij-

ven? De dag is op Abdijhof 

Mariënkroon in Nieuwkuijk, van 

10.00 uur tot 14.00 uur. Er zijn 

nog enkele plaatsen beschikbaar 

voor deze studiedag. Aanmelden 

kan via: 

aanmelding@bisdomdenbosch.nl. 
 

9 februari Marriage Course en 

Parenting Course 

Iedereen kent de Alpha-cursus. 

De organisatie Alpha Nederland 

biedt echter veel méér op het 

gebied van jongeren- en volwas-

sencatechese. Voor ouders is er 

bijvoorbeeld de Marriage Course 

en de Parenting Course.  

Voor ouders zal er altijd beteke-

nisvolle vorming moeten zijn, 

ongeacht de wijze waarop paro-

chies hen mee gaan nemen in fa-

miliepastoraat. De Marriage 

Course en de Parenting Course 

kunnen een goede invulling voor 

deze vorming zijn. Op woensdag 

9 februari maakt Dorien Sommer 

van Alpha Nederland ons weg-

wijs in de Marriage Course en de 

Parenting Course. Wat kan dit 

aanbod betekenen voor uw paro-

chie? We komen daarvoor bij 

elkaar van 19.30 uur tot 21.00 

uur in het Sint Janscentrum in  

’s-Hertogenbosch  

Wilt u daar bij zijn? U kunt zich 

aanmelden voor deze bijeen-

komst via aanmelding@bisdom-

denbosch.nl onder vermelding 

van uw naam, en de naam en da-

tum van de bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In januari doen vele parochies in 

ons bisdom mee aan de Actie 

Kerkbalans 2022. Tijdens deze 

actieperiode zult u als parochi-

aan gevraagd worden om een fi-

nanciële bijdrage om ook in 2022 

te kunnen doen waar we als kerk 

voor staan. Het thema van de 

Actie is ‘Geef vandaag voor de 

kerk van morgen’. Want ook in 

de toekomst willen we als kerk 

van betekenis zijn voor mensen 

die verdieping en ontmoeting 

zoeken. Uitnodigend zijn voor 

jonge mensen die hun leven nog 

voor zich hebben. 

Zeker nu de parochies onder ex-

tra financiële druk staan als ge-

volg van de corona-pandemie, is 

de financiële steun in de vorm 

van kerkbijdragen hard nodig! 

Bijeenkomsten 
familiepastoraat 

Actie Kerkbalans 2022 

Gerardusfonds 

 

Bisschop de Korte 

steunt graag diaconale en 

oecumenische projecten. 

 

In dat kader is het 

Gerardusfonds 

opgericht. 

 

Als u de bisschop wilt steu-

nen, kunt u een gift over-

maken. 

Uw schenking is welkom op 

bankrekeningnummer: 

 

NL48 ABNA 0403 9331 10 

 

ten name van: 

Gerardusfonds Den Bosch 

 

Bij voorbaat veel dank! 



Tussen 15 en 29 januari 2022 

vindt de Actie Kerkbalans plaats 

en hopen onze parochies weer 

op u te mogen rekenen! Dankzij 

uw bijdrage kunnen wij als kerk 

onze belangrijke taken blijven 

vervullen en plannen maken voor 

de toekomst.  

Door vandaag te geven, kan de 

kerk blijven doen waar ze al 

eeuwenlang voor staat. Op naar 

de kerk van morgen!  
 

Bij voorbaat hartelijk dank voor 

uw steun! 

De Dag van het Jodendom (17 ja-

nuari) is een initiatief van de 

Nederlandse bisschoppenconfe-

rentie en beoogt de kennis van 

het Jodendom onder christenen 

te bevorderen, alsook de actieve 

dialoog tussen joden en christe-

nen te stimuleren. De katholieke 

Raad voor het Jodendom onder-

steunt de bisschoppen hierin 

door jaarlijks een thema voor te 

stellen en materiaal aan te rei-

ken. Hiermee kan de Dag van het 

Jodendom niet alleen op dioce-

saan niveau, maar ook in paro-

chies, kloosters en op scholen, 

handen en voeten krijgen. 

Als onderwerp voor de Dag van 

het Jodendom 2021 was gekozen 

voor ‘de plaats van samenkomst  

rondom het Woord Gods in kerk 

en synagoge’. ‘Katholiek Leven’ 

heeft toen een video gemaakt 

met een rondleiding door de sy-

nagoge van de Liberaal Joodse 

Gemeente te Amsterdam en de 

Petrus en Paulus kerk in Maas-

sluis. Deze video is nog steeds te  

 

bekijken via de website Dag van 

het Jodendom. 

Het bisdom van ’s-Hertogen-

bosch had een lezingenmiddag 

voorbereid met drie sprekers om 

vanuit ‘synagoge en kerk in de 

kunst’ te luisteren naar inleidin-

gen over ‘de lezing van Gods  

Woord in synagoge’ en ‘de lezing 

van Gods Woord in kerk’. Daarna 

zouden we met elkaar in gesprek 

gaan. Het beloofde een mooie 

middag te worden. Vanwege de 

corona-beperkingen meenden we 

echter dat we er goed aan deden 

het programma te bewaren voor 

16 januari 2022.  

Deze datum komt rap dichterbij 

en hoewel we een jaar verder 

zijn, houdt corona ons nog 

steeds bezig. Het ligt intussen 

als een floers over heel ons le-

ven. Toch hebben we niet stil 

gezeten. 

De katholieke Raad voor het Jo-

dendom heeft een nieuw onder-

werp voorgesteld: kunst. We 

worden uitgenodigd om te kijken 

naar kunst in jodendom en chris-

tendom. Hoe inspireert de 

Joodse traditie Joodse kunste-

naars? Hoe inspireert de christe- 

lijke traditie christelijke kunste-

naars? Op de website Dag van 

het Jodendom staat opnieuw 

materiaal klaar dat gebruikt kan 

worden (https:// 

dagvanhetjodendom.nl).  

Het bisdom wil, ondanks de co-

rona-beperkingen, de traditie 

om de Dag van het Jodendom di-

ocesaan in te vullen met lezin-

gen en gesprek, weer oppakken. 

Ditmaal niet door samen te ko-

men in Den Bosch maar door de 

lezingen aan 

 

 

Staf en medewerkers van 
het bisdom van 
’s-Hertogenbosch wensen u 
 
Zalig Kerstmis en 
een Gezegend 2022 
 

 

te bieden in de vorm van een 

webinar, dus op afstand via in-

ternet. Iedereen die geïnteres-

seerd is kan rechtstreeks op de 

eigen computer deelnemen: de 

lezingen volgen, de sprekers 

zien en horen, maar ook reage-

ren en daarmee een bijdrage le-

veren aan de dialoog. Op de 

website van het bisdom kunt u 

het programma vinden en de 

mogelijkheid om u aan te mel-

den (www.bisdomdenbosch.nl). 

 

 
 

 

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 

 

Dag van het Jodendom 

http://www.bisdomdenbosch.nl/

