DE VLEUGELS UITSLAAN
De meesten van u kunnen zich waarschijnlijk nog wel herinneren dat ik een aantal
bemoedigingsbrieven, die ik schreef tijdens de coronatijd, heb uitgegeven onder de titel
‘Gebonden vleugels’. Inmiddels is de corona onder controle. Maatschappelijk en kerkeli jk zijn
alle beperkende maatregelen gelukkig opgeheven. Wij kunnen als geloofsgemeenschap de
vleugels weer wijd uitslaan.
Vooruitblik 2022-2023
Graag nodig ik u uit om nu al na te denken over het komende werkjaar 2022 -2023. De resultaten
van de gesprekken in het kader van het synodaal proces zijn hiervoor hopelijk een
inspiratiebron. Dat geldt ook voor de studiedagen over de missionaire parochie d ie eind maart
in Breda werden gehouden. Een aantal van ons heeft die dagen bezocht Hopelijk zijn sommige
pastores daardoor bemoedigd om met de methode van pastor Mallon aan de slag te gaan. Ik wil
u uitnodigen na te denken over welke nieuwe initiatieven no dig zijn voor een vitale
geloofsgemeenschap. De dienstverleners van ons bisdom willen u graag met raad en daad
bijstaan bij de opstart van nieuwe plannen. Op bestuurlijk vlak zijn het bouwbureau, het
economaat en de juridische afdeling beschikbaar om de parochies te ondersteunen bij alle
verantwoordelijkheden. In de maand mei zal het bisdom aan onze pastorale teams en
parochiebesturen nadere informatie verstrekken over hoe wij samen zo goed mogelijk gestalte
kunnen gaan geven aan onze missionaire opdracht.
Missionair leven
Natuurlijk hebben wij binnen ons bisdom ook ons eigen missionair project. Ik hoor dat steeds
meer parochies een werkgroep oprichten om het familiepastoraat van de grond te tillen. Het
zal duidelijk zijn dat voor de toekomst van onze geloofsgemeenschappen betrokken gezinnen
van grote betekenis zullen zijn. Weer andere parochies beseffen dat een gezonde
geloofsgemeenschap vraagt om een sterke diaconie. Gelukkig heeft het bisdom weer twee
enthousiaste medewerkers die kunnen helpen de diaconale plannen te concretiseren. Een
gezonde parochie zal immers niet alleen vieren en leren maar ook dienen.
Sint Jan 800 jaar
Met Pasen is de aftrap gegeven van de viering van 800 jaar Sint Jan. Het was een feestelijke
viering in aanwezigheid van burgemeester Mikkers. Onze kathedraal is niet alleen de trots van
de stad ’s-Hertogenbosch maar van heel ons bisdom. Naast bisschopskerk en parochiekerk is de
Sint Jan natuurlijk ook bedevaartkerk. Ieder jaar komen honderdduizenden gelovigen naar de
Mariakapel om hun noden, maar ook hun dankbaarheid bij de Moeder van de Heer neer te
leggen. Voor de meeste katholieken blijft Maria, als Moeder van Jezus, van alle heiligen de
eerste voorspreekster bij onze Heer.
Titus Brandsma
Maar binnenkort heeft ons bisdom nog een andere voorspreker bij God. Op 15 mei zal paus
Franciscus immers pater Titus Brandsma heilig verklaren. Pater Titus is, in al zijn fysieke
broosheid en kwetsbaarheid, een indrukwekkende heilige. Hij doorzag al heel vroeg de demonie
van het nationaalsocialisme. Tegenover het recht van de sterkste, het antisemitisme en de
rassenwaan van de nazi’s plaatste hij de naastenliefde, de dienstbaarheid en de vergeving van
het Evangelie. Pater Titus verdedigde de vrijheid van de katholieke media. Hij probeerde de
katholieke pers te vrijwaren van nazipropaganda. Zo haalde hij zich de woede van de Duitse
bezetter op de hals en werd hij in januari 1942 gearresteerd. Ruim een half jaar later stie rf hij
in het concentratiekamp Dachau. Al zijn werk deed pater Titus vanuit een diep geloof en een
intense verbondenheid met Jezus. Ontroerend komt dat in beeld in het Jezusgebed dat hij in de
gevangenis van Scheveningen schreef. Wij mogen de heilige pater Titus aanroepen vanuit de
overtuiging dat hij nu dicht bij God is.
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