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BRON EN EENHEID
Ondanks de coronabeperkingen
is de maand januari een vruchtbare maand voor ons bisdom geweest. Allereerst noem ik graag
de prachtige lezing van prof.
Wijlens op dinsdag 11 januari.
Haar deskundigheid en bevlogenheid zal hopelijk velen stimuleren om werk te maken van het
synodaal proces dat in oktober
van het vorig jaar is begonnen.
De komende maanden worden
wij uitgenodigd om na te denken
over de contouren van onze Kerk
vandaag en in de nabije toekomst.
Bron
Al een aantal jaren organiseren
wij de Dag van het Jodendom.
Onze verhouding tot de joden is
eeuwenlang gespannen geweest.
Wij schamen ons voor de vervolging van joodse mensen door
christenen. Nog steeds zijn wij
sprakeloos als wij nadenken over
de Holocaust. Hoe was het mogelijk dat in de vorige eeuw zes
miljoen joodse mannen, vrouwen
en kinderen door de nationaalsocialisten op fabrieksmatige wijze
werden vermoord? Wij moeten

erkennen dat het christelijk antijudaïsme de nazi’s heeft gevoed bij het uitvoeren van hun
megamoorden. Gelukkig is na de
Tweede Wereldoorlog de relatie
tussen joden en katholieken
sterk verbeterd. Wij beseffen
meer dan vroeger dat wij van
huis uit joden zijn. Wij mogen
immers delen in het verbond dat
God met Israël heeft gesloten.
Zoals Paulus schrijft in een van
zijn brieven: wij zijn als gelovigen uit de volkeren geënt op Israël als de edele olijf ( Romeinen 11, 24). Een prachtig beeld
van de intense verbondenheid
van christenen met het joodse
volk. Iedere keer als wij Eucharistie vieren actualiseren wij het
verbond dat God in Christus
heeft vernieuwd en tot een altijddurend verbond gemaakt
heeft. En alle mensen worden
uitgenodigd om in dat verbond
te delen. Gods liefde is immers
universeel. Dat vormt ook de
diepste motivatie om te blijven
werken aan een missionaire
Kerk.
Eenheid
Januari is ook de maand van de
Gebedsweek voor de eenheid
van de christenen. Niet alleen
onze relatie van het joodse volk
is historisch belast. Helaas geldt
dat ook voor de relatie tussen
christenen onderling. Eeuwenlang hebben wij elkaar genegeerd, gehaat en zelfs gedood.
Gelukkig is die situatie voltooid
verleden tijd. De oecumenische
beweging heeft de wind in de
zeilen gekregen en wij beseffen
als christenen van verschillende

tradities, dat wat ons verbindt,
groter is dan wat ons scheidt.
Christus heeft ons allen onvoorwaardelijk lief. Wij worden opgeroepen om ook zelf dragers
van eenheid te worden. Het
thema voor de Gebedsweek 2022
was Licht in het duister. Juist in
deze coronatijd beseffen wij
onze kwetsbaarheid en zijn velen onzeker. Het leven kan wel
wat licht gebruiken. Wij mogen
weten dat God met zijn licht ons
nabij wil. Christus heet niet voor
niets het Licht van de wereld.
Als christenen mogen wij gezamenlijk vanuit Zijn licht leven.
Hij gaat ons voor naar de toekomst. En wij zijn op onze beurt
geroepen om het licht van de
Heer te delen met elkaar. Elkaar
te bemoedigen en kracht te geven.
Kerkbalans
De eerste maand van het jaar is
ook de maand van de actie Kerkbalans. Juist door de coronapandemie is de actie extra belangrijk geworden. Bijna alle parochies ontvangen door de coronabeperkingen minder collectegeld. Het vormt een uitdaging
voor de parochiebesturen om dat
verlies voor een deel te compenseren door hogere inkomsten uit
de Kerkbalans. Gelukkig hoor ik
uit meerdere parochies rond dit
thema goede berichten. Niet
weinig parochianen zijn bereid
om hun kerkbalansbijdrage te
verhogen. Zij nemen op deze
wijze hun verantwoordelijkheid
voor een gezond financieel fundament voor de eigen geloofsgemeenschap serieus.

Tot slot
De eerste maand van het jaar
des Heren 2022 is al weer bijna
voltooid. Laten wij geworteld in
de liefde van God iets goeds maken van dit nieuwe jaar.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda
(n.b. ma-vr 8.30 u Eucharistie in
de kathedraal tenzij anders vermeld)
februari
1
3
6
8

10.00 DPO
10.00 stafvergadering
Eucharistie
15.00 bezoek Studentenkerk,
Tilburg
9 11.30 bijeenkomst kapelaans
Orde van Malta, Utrecht
16.00 lezing, Wassenaar
10 10.00 stafvergadering
14.00 priesterraad
11 11.00 bezoek Hooge Berkt,
Bergeijk
15.00 overleg VU
13 10.30 Eucharistie, Nijmegen
14 11.00 permanente raad
15 14.00 benoemingencommissie
19.30 Sint-Janscentrum
16 19.30 lezing Christenunie
17 10.00 stafvergadering
15.30 REA
18 13.30 Bossche Gesprekskring
20 10.00 Eucharistie
21 19.30 lezing plebanie
22 11.00 bisschoppenvergadering
24 10.00 stafvergadering
15.00 kapittelvergadering
27 Eucharistie

Benoemingen/ontslagen
De eerwaarde heer J.M.M.
Goosens te Handel: per 1 januari 2022 benoeming tot diaken
van de parochie Heilige Willibrordus te Gemert.
De eerwaarde heer A.B.M. van
Kempen te Sint-Michielsgestel:
per 1 januari 2022 de zending als
diaken ten behoeve van de interreligieuze dialoog binnen het
bisdom.
De heer R. Goosen te Utrecht:
per 1 januari 2022 eervol ontslag
van de zending als pastoraal
werker bij BrabantZorg te ’sHertogenbosch-Bommelerwaard.
De weleerwaarde heer P.M.
Zimmermann te Eindhoven: per
1 februari 2022 eervol ontslag
als pastor (kapelaan) van de parochie Sint Joris te Eindhoven.
De weleerwaarde heer A.
Belavendran o.praem. te ’s-Hertogenbosch: per 1 februari 2022
benoeming tot pastor (kapelaan)
van de parochie Sint Joris te
Eindhoven.

In memoriam
Op 9 december 2021 is te Tilburg
overleden de hoogeerwaarde
heer Cornelis
Johannes Adrianus
(Kees) Bertens,
emeritus-pastoor
van de parochie
Heilige Petrus en
Paulus te Bladel.
De hoogeerwaarde heer Bertens
is geboren in Berkel-Enschot op
1 april 1942 en tot priester van
het bisdom van ’s-Hertogenbosch
gewijd op 20 mei 1967.

Zijn eerste benoeming in het bisdom van ’s-Hertogenbosch was
als kapelaan van de parochie
Heilige Willibrordus te Eersel
van 1967 tot 1982.
Per 15 oktober 1982 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Petrus’ Banden te
Bladel en per 1 januari 1985 tevens tot (waarnemend) pastoor
van de parochie H.H. Antonius
van Padua en Brigida te Netersel, welke beide parochie per 1
januari 2014 zijn opgegaan in de
parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus, gevestigd te Bladel. Per 1 februari 2018 is pastoor Bertens wegens emeritaat
eervol ontslag verleend.
Tevens was hij van 2003 tot 2019
kanunnik van het Kathedraal Kapittel.
Op 24 december 2021 is te Venlo
overleden de zeereerwaarde
heer Egbert Tjardo
(Ed) van Delden,
emeritus pastoor
van de Sint Willibrordusparochie te
Eersel.
Pastoor Van Delden
is geboren te Scheveningen op
18 juli 1949. Op 24 oktober is hij
tot priester gewijd van het bisdom van Rotterdam.
In het bisdom van ’s-Hertogenbosch was hij werkzaam als
(waarnemend) pastoor van de
Sint Willibrordusparochie te Eersel vanaf 1 maart 2003.
In 2008 werd hij geïncardineerd
als priester van bisdom van
’s-Hertogenbosch.
Van zijn functie als (wnd.) pastoor is hem vanwege emeritaat
per 1 oktober 2014 eervol ontslag verleend.
In zijn emeritaat is hij nog vele
jaren dienstbaar gebleven aan
diverse parochies in het dekenaat Venlo, bisdom Roermond.
Mogen zij rusten in vrede!

Terugblik: Online Netwerkbijeenkomst
Op 17 oktober 2021 werd het synodale proces in ons bisdom geopend door middel van een eucharistieviering en een Evensong. Inmiddels is het nieuwe
jaar aangebroken, en werd er
een vervolg gegeven aan deze
opening door een bijzondere
netwerkbijeenkomst.
Deze vond plaats op dinsdagavond 11 januari, helaas online
vanwege de toen geldende coronamaatregelen. De avond werd
gestart met een vesperviering,
waarin monseigneur de Korte
voorging en kort het komende
diocesane proces schetste: “Wat
zegt de Geest van God tegen het
bisdom van ’s-Hertogenbosch?
Daar mogen wij de komende tijd
over nadenken.”

Vervolgens gaf professor Myriam
Wijlens, hoogleraar kerkelijk
recht en consultor voor deze synode, een lezing over de synodale kerk. Zij gaf hierin wat
meer context over het huidige
synodale proces: “Het gaat om
een verandering van een synode
van bisschoppen, naar een synode van de gehele kerk.”
Na de lezing was er voor pastores en parochiebestuurders de
gelegenheid tot een online gesprek. Het synodale proces is immers een proces wat voornamelijk in de praktijk moet plaatsvinden. Het synodale proces van
ons bisdom stopt dan ook niet na

deze netwerkbijeenkomst, het is
juist belangrijk dat het gesprek
gaat plaatsvinden. Dit kan in de
parochie gebeuren, met medekatholieken in uw vriendenkring of
familie, maar ook met diegenen
die niet (meer) kerkelijk betrokken zijn.

kwam uit. U vindt deze op de
bisdomwebsite. Mgr. de Korte
nodigt de parochies uit om met
hun gezinnen naar Tilburg te komen. De gemeenschappen met
een Surinaamse of Antilliaanse
achtergrond worden in het bijzonder uitgenodigd!

Voor handvatten om dit gesprek
met elkaar aan te gaan, en meer
informatie over het synodale
proces in ons bisdom, kunt u terecht op www.bisdomdenbosch.nl/synode. Hier kunt u ook
de lezing van professor Wijlens
terugkijken. Bij vragen rondom
de synode in ons bisdom kunt u
een email sturen naar synode@bisdomdenbosch.nl.

Familiepastoraat
PinksterChallenge
Ieder jaar vertellen we op een
ander wijze het meest vertelde
verhaal allertijden: het Paasverhaal. Het is een verhaal van
liefde en hoop, een verhaal over
het leven. Dit jaar vertellen we
ook het verhaal ná Pasen. Dit
verhaal gaat over een onzekere
tijd, over stilte en vriendschap.
We vertellen dit verhaal met de
PinksterChallenge 2022. Deze
PinksterChallenge is een unieke
ervaring waarin je samen met je
gezin Jezus’ vrienden volgt in
hun tocht voorbij de stilte en de
eerste dagen van het christendom beleeft. Ga jij met ons de
uitdaging aan? Eind januari zullen we de parochies in ons bisdom voorzien van de eerste informatie
Zaterdag 2 juli in Tilburg:
Peerke Donders!
Vrijdag 14 januari vierden we de
sterfdag van de zalige Peerke
Donders. Dat was ook meteen
het startschot voor de gezinsbedevaart in juli. De eerste
nieuwsbrief over de bedevaart

We vragen de nieuwsbrief over
de bedevaart te delen met uw
gezinnen, en met zoveel mogelijk mensen. In de week na Carnaval volgt verdere informatie.
Vanaf dat moment kunnen gezinnen inschrijven. Voor meer informatie zie de website van het
bisdom.
Parenting Course en Marriage
Course: 9 februari
Op woensdag 9 februari 19.30
uur maakt Dorien Sommer van
Alpha Nederland ons wegwijs in
de Marriage Course en de Parenting Course. Wellicht een goede
invulling van catechese aan ouders of stellen in de parochie?
Deze bijeenkomst gaat altijd
door op dit tijdstip. Als het kan
fysiek, in het Sint Janscentrum
aan de Papenhulst in Den Bosch.
Mochten de maatregelen dit niet
toelaten, dan is de bijeenkomst
online. Er is nog plaats voor
deze bijeenkomst.
Graag aanmelden via:
aanmelding@bisdomdenbosch.nl.
‘Een nieuwe realiteit in het familiepastoraat’: nieuwe datum
13 mei
In het pastoraat, in onze dagelijkse omgeving lopen we vaak

aan tegen de spanning tussen de
praktijk van partnerrelaties om
ons heen, en wat de Kerk hierin
van ons vraagt. Kunnen we in
deze spanning gaan staan? Kunnen we de kerk trouw blijven en
tegelijk mensen opbouwen en in
verbinding blijven? Deze vraag
staat centraal in een studiebijeenkomst die gepland was voor
14 januari. Deze bijeenkomst is
uitgesteld naar vrijdag 13 mei.
Vanwege de grote belangstelling
hebben we plaats gemaakt voor
twee groepen. Zo zijn er weer
enkele plaatsen beschikbaar.
Aanmelden via aanmelding@bisdomdenbosch.nl is noodzakelijk.
Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u op de website van het bisdom.

Diocesane kosterscursus
In februari 2022 start een diocesane kostercursus. Deze cursus
wordt georganiseerd door de Kathedraalschool van de parochie
Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch.
Kosters vanuit het hele bisdom
zijn uitgenodigd om zich bij
deze cursus aan te sluiten.
Aan de hand van het kostersboek, uitgegeven door het Centrum voor Parochiespiritualiteit
in Nijmegen, bespreken we de
opbouw van het liturgisch jaar
en de liturgie van de diverse sacramenten. Dit alles vanuit het
gezichtspunt van de koster en
zijn rol en taak bij de liturgie.
Ook praktische vaardigheden komen aan de orde.
Wanneer?
10 en 24 februari; 10 en 24
maart; 7 april
Tijd: 19.30-21.30 uur
Waar: Plebanie St.Jan/de Bouwloods/Sint-Janskathedraal
Informatie kunt u krijgen bij het
secretariaat plebanie St. Jan.
Hier kunt u zich ook aanmelden.
Neem dan contact met:

secretariaat@sintjandenbosch.nl
073-6130314 (maandag-dinsdagdonderdag 9.00-12.30 uur)
De inleiders zijn plebaan Vincent
Blom en Freek van Genugten
Het handboek voor de koster
dient u, voorafgaand aan de cursus aan te schaffen via het Centrum voor Parochiespiritualiteit:
www.parochiespiritualiteit.org

Quo Vadis?
Waarheen gaat gij … waarheen
gaan wij? Dat was de vraag die
een groepje katholieke twintig/dertigers zichzelf stelde tijdens een gezellig avondje samen. Want wat was het geval?
Zij merkten dat ze tussen het
wal en schip dreigen te raken…
ze voelen niet meer helemaal de
aansluiting bij jongerenactiviteiten en zijn nog niet toe aan de
activiteiten die georganiseerd
worden in het kader van gezinsen familiepastoraat. Dit dilemma
werd besproken met de mgr. De
Korte en hij zag het probleem.
Daarom werd een nieuwe werkgroep in het leven geroepen.
In oktober en november jl. heeft
de werkgroep twee brainstormavonden georganiseerd,
waar ongeveer 30 deelnemers
hun wensen en ideeën hebben
gedeeld. Hierbij kregen zij begeleiding en inspiratie van een theoloog. Daarnaast is ook gezocht
naar een passende naam voor
het initiatief. Uiteindelijk werd
iedereen enthousiast van de
naam “Quo Vadis” en is de werkgroep aan de slag gegaan met
alle ideeën voor het uitwerken
van een concept. Binnenkort zal
de werkgroep het concept presenteren, waarna snel de eerste
initiatieven worden opgestart.
Houd hiervoor de website van
het Bisdom in de gaten!

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

