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Pinksteren 2022 
WAT ZEGT GODS GEEST 
VANDAAG? 
 

Wij vieren dit jaar op zondag 5 

juni het Pinksterfeest, het feest 

van Gods Geest. Voor menigeen 

geen eenvoudig feest. Verhelde-

rend vind ik zelf het beeld van 

het grondwater. Zoals het grond-

water, onzichtbaar, onze polders 

en akkers vruchtbaar maakt, zo 

werkt ook Gods Geest. De Geest 

wil het leven van ons mensen 

vruchtbaar maken. Ieder Pink-

sterfeest hebben wij aandacht 

voor onze missionarissen. Pries-

ters, religieuzen en leken die, 

geraakt door Gods Geest, naar 

verre landen zijn getrokken om 

te evangeliseren. Zij bouwen 

kerken om God te aanbidden 

maar ook scholen, ziekenhuizen 

en werkplaatsen om het leven 

van mensen te verbeteren. Gods 

liefde wordt zo in praktijk ge-

bracht.  
 
Heilig vormsel 

Maar Pinksteren is bij uitstek 

ook het feest om kinderen en 

volwassenen te vormen. Als bis-

schop zal ik in de Sint Jan het 

sacrament van het vormsel mo-

gen toedienen. Na een goede 

voorbereiding, zeggen jongeren 

en ouderen “ja” tegen Jezus 

Christus, “ja” tegen zijn Evange-

lie en zijn Kerk. De Pinkster-

geest geeft hen de kracht om in 

het alledaagse leven Christus 

zichtbaar te maken. 
 
Synodaal proces 

Wijzelf zijn ook in het geding. In 

de afgelopen maanden hebben 

velen van ons meegedaan met 

activiteiten in het kader van het 

synodaal proces. Paus Franciscus 

heeft ons opgeroepen om na te 

denken over de toekomst van de 

Kerk. De resultaten van deze 

wereldwijde consultatie vormen 

de basis voor de bisschoppencon-

ferentie van oktober 2023. Voor 

onze paus vormt het synodaal 

proces een geestelijke zaak. Wij 

allen hebben immers bij ons 

doopsel en vormsel de Heilige 

Geest ontvangen. Wat zegt Gods 

Geest via ons tot de Kerk van-

daag? Hoe kunnen wij gestalte 

geven aan een Kerk die niet als 

los zand aan elkaar hangt maar 

werkelijk een gemeenschap 

vormt? Hoe kunnen wij de talen-

ten van allen, mannen en vrou-

wen, zo goed mogelijk inzetten? 

Hoe kunnen wij nieuwe wegen 

vinden om mensen met de per-

soon en het Evangelie van Chris-

tus te bereiken? Het zijn indrin-

gende vragen en de antwoorden 

daarop zullen de gestalte van de 

Kerk van morgen wezenlijk be-

palen. Laten wij daarom bidden 

voor een goede voortgang van 

het synodaal proces. 

 

Eerste Pinksterfeest 

Voor onze eigen inzet kunnen 

wij inspiratie opdoen door te kij-

ken naar het eerste Pinkster-

feest. De eerste leerlingen wa-

ren na de kruisdood van Jezus 

angstig en onzeker. Niet alleen 

is Jezus gestorven maar ook hun 

eigen verwachtingen. Het leven 

is grauw en donker geworden. 

Maar met Pinksteren brengt 

Gods Geest een radicale omme-

keer. Angstige, teruggetrokken 

mensen vatten moed en geven 

fier en zelfbewust getuigenis van 

het Evangelie. Iedereen die het 

maar horen wil, mag weten van 

Gods liefde die in Christus zicht-

baar is geworden. De eerste 

leerlingen kunnen ons vandaag 

inspireren. Wij worden uitgeno-

digd om de Geest door ons heen 

te laten werken. Zijn gave bete-

kent tegelijk een opdracht. In 

vertrouwen op de scheppende en 

herscheppende Geest, worden 

wij geroepen tot een leven van 

navolging. Het gaat dan niet pri-

mair om hele grote prestaties. 

Uiteindelijk zal ons leven wor-

den beoordeeld op daden van 

menselijkheid. Het gaat om het 

geven van een beker water aan 

iemand die dorst heeft; om 

voedsel voor allen die honger 

hebben; om kleding voor de 

naakten, veiligheid voor vluchte-

lingen en om het bezoeken van 

zieken en gevangenen. In dit 

verband denk ik aan een indrin-

gend woord van de Duitse theo-

loog Dietrich Bonhoeffer. Als ge-

vangene van nazi’s schrijft hij: “ 

Ons christen-zijn zal in deze tijd 

slechts bestaan uit twee elemen-

ten: bidden en gerechtigheid 



doen onder de mensen”. Van 

harte hoop ik dat Gods Geest ons 

allen daartoe zal inspireren. 

Vanuit dat geloof wens ik u een 

Zalig Pinksterfeest 2022. 
 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

(N.B. ma-vr 8.30 uur Eucharistie 

in de kathedraal tenzij anders 

vermeld) 
 

juni 
 

1 14.00 Katholieke Vereniging 

voor Oecumene 

2 10.00 Stafvergadering 

 15.30 kathedraal kapittel 

3 19.00 Vormsel in Deurne 

5 Eerste Pinksterdag 

 10.00 Vormsel kathedraal 

6 Tweede Pinksterdag 

 Eucharistie 

7 10.00 DPO 

 14.00 Laudato Si 

 20.00 diakenberaad 

8 10.30 Officium Caritatis  

 13.30 Tilburg University 

19.00 lezing studenten Tho-

mas More 

9 10.00 stafvergadering 

 14.00 studiemiddag KNR 

 17.00 afscheid wethouder, 

 ’s-Hertogenbosch 

 20.00 lekenraad 

10 15.00 boekpresentatie, Abdij  

 van Berne 

 19.00 Vormsel, Mierlo-Hout 

11 10.00 priesterwijding, 

 kathedraal 

12 10.30 Vormsel, Budel 

14 10.00 bisschoppenvergadering 

15 14.00 Nederlands Christelijk 

 Forum 

16 10.00 stafvergadering 

17 18.00 Posteldagen, Thorn 

18 18.00 Vormsel, Luyksgestel 

19 Eucharistie 

20 15.00 overleg OMO, Breda 

21 14.00 benoemingencommissie 

22 10.00 Bossche gesprekskring 

23 10.00 stafvergadering 

24 14.00 studiemiddag, Oss 

25 18.00 Vormsel, Westerhoven 

26 Eucharistie, Veldhoven 

27 19.30 lezing Sint-Janscentrum 

29 10.30 Eucharistie pauselijk 

 gedecoreerden, kathedraal  

30 10.00 stafvergadering 

De eerwaarde heer A.A.M. 

Soeterboek te Kaatsheuvel be-

noeming tot bisschoppelijk gede-

legeerde voor het permanente 

diaconaat. 
 

De heer F.J.J. Voncken te Delft 

per 1 juni 2022 eervol ontslag 

van de zending en opdracht als 

pastoraal werker ten behoeve 

van het dovenpastoraat.  
 

De zeereerwaarde heer B.A.C. 

van de Mortel te Sint-Oedenrode 

per 1 juli 2022 benoeming tot 

waarnemend pastoor van de pa-

rochie Heilige Oda te Sint-Oe-

denrode onder gelijktijdig eervol 

ontslag aan Mgr. drs. R.G.L.M. 

Mutsaerts als waarnemend pas-

toor. 
 

De eerwaarde heer J.A.M. van 

den Bosch te Sint-Oedenrode 

per 1 juli 2022 eervol ontslag als 

diaken van de parochie Sint 

Christoffel te Dreumel.  

Op 19 april 2022 is te Helvoirt 

overleden de eerwaarde heer 

Hendricus Leonardus Paulus 

Pius Hageman, emeritus diaken 

van de parochie Heilige Nicolaas 

te Helvoirt. 
 

Diaken Hageman is geboren in 

Tilburg op 10 maart 1940 en tot 

permanent diaken van het bis-

dom van ’s-Hertogenbosch ge-

wijd op 23 mei 1987. 

In het bisdom van ’s-Hertogen-

bosch was hij vanaf 1 augustus 

1984 werkzaam als pastoraal 

werker en vanaf zijn wijding als 

diaken van de parochie Heilige 

Lambertus te Veghel.  

Per 15 februari 1988 werd hij 

benoemd tot diaken van de pa-

rochie Heilige Nicolaas te Hel-

voirt uit welke functie hem per 1 

november 2011 wegens emeri-

taat eervol ontslag werd ver-

leend. 

 

Moge hij rusten in vrede 

70 jaar priester 

7 juni 

N.A.J. Smulders, em. pastoor 

Esch (Park Eikenheuvel 

3025262AW Vught) 

 

65 jaar priester 

15 juni 

J.L. van Kessel, em. pastoor 

Helmond-Stiphout 
 

F.E.G. Lingg, em. rector zieken-

huis Oss (Glorieuxlaan 2, app 

162, 5613 LH Eindhoven) 
 

Drs. J.C.J. Versantvoort, oud-

stafdocent hogeschool Nijmegen 

(Berkenlaan 7, 5248 BC Rosma-

len) 
 

Drs. J.J.M. Vorstermans, em. 

pastor Diaconessenziekenhuis 

Eindhoven (Dommelseweg 19, 

5554 NL Valkenswaard) 
 

J.J.M. de Vries, em. pastoor H. 

Willibrordus Berkel-Enschot (Pe-

trus Donders-     straat 

105, 5613 LC Eindhoven) 

 

60 jaar priester 

16 juni 

P.J. Engels, em. pastoor Beek 

en Donk (Nassaustraat 3, 5741 

HR Beek en Donk) 
 

H.C.G. de Groof, em. pastoor 

Bergeijk (Nieuwstraat 11, 5521 

CA Eersel) 

A.L.A.M. Kennes, em. pastor H. 

Joannes van Oisterwijk (Haaren-

steijnstraat 2-107, 5076 CN Haa-

ren 

Agenda 

Benoemingen/ontslagen 

In memoriam 

Jubilea 



 

Chr. M. Ruys, em. pastoor Eind-

hoven-Strijp (Marconilaan 195, 

5612 HS Eindhoven) 
 

M.P. van Stiphout, em. pastor 

Reinier van Arkel Vught (Eerste 

Morgen 32, 5233 NB ’s-Hertogen-

bosch) 

Zaterdag 2 juli organiseert de 

afdeling familiepastoraat een 

dagbedevaart voor gezinnen naar 

Tilburg, naar de zalige Peerke 

Donders. Het is een bedevaart in 

een nieuw jasje, die Peerke als 

geloofsvoorbeeld in een nieuw 

licht zet. We kijken vanuit de 

vragen 

van deze 

tijd. 

Juist dan 

valt er 

veel 

moois te 

beleven.  

Een tipje 

van de 

sluier: 

Peerke 

komt uit een weversfamilie. Ook 

wij gaan weven. Ieder een 

draad, zo maken we samen een 

weefsel. We gaan bidden met 

Peerke. Hoe doe je dat eigen- 

lijk? Laat je inspireren door ons 

bidhoekje. De EHBO-vereniging 

Peerke Donders leert hoe je, net 

als Peerke, eerste hulp kunt ge-

ven, ook al ben je klein. Peerke 

verplaatst zich in Suriname door 

te varen. Wij bouwen een boot. 

Wat is dat trouwens voor een 

land, Suriname? Je leert hier-

over in een vragenspel, maar 

ook door dans, muziek, en door 

goed naar schilderijen uit die 

tijd te kijken. We helpen elkaar 

hierin te leren. Verder maken 

we zelf een schilderij, én een 

beeld voor Peerke. In de middag 

zijn er langere workshops rond 

de werken van barmhartigheid. 

Er is een waterspel, een kennis-

making met de geuren en sma-

ken van Suriname. Je kunt kle-

dingstukken herstellen of pim-

pen. En frater Niek Hanckmann 

neemt ons mee in ‘de vreemde-

lingen herbergen’. Een actueel 

thema op dit moment. Kijk on-

deraan op de website van het 

bisdom om je in te schrijven. 

Dat kan tot uiterlijk 10 juni. Reis 

je als pelgrim die dag met ons 

mee? 

Op 19 maart 2021 begon in de 

Rooms Katholieke Kerk het jaar 

van het gezin. Helaas zijn door 

de corona-pandemie de activi-

teiten nationaal en internatio-

naal beperkt gebleven. Het jaar 

wordt afgesloten door de 10e 

World Meeting of Families, van 

22 tot 26 juni in Rome. Deze af-

sluitende World Meeting gaat ge-

lukkig wel door, maar wel op hy-

bride en verspreide manier. In 

Rome komen alleen de delega-

ties van de verschillende bis-

schoppenconferenties en bewe-

gingen samen. Maar veel inlei-

dingen zullen online, dus thuis 

of samen in de parochie te vol-

gen zijn. Meld je aan op: 

romefamily2022.com/en/wmof/ 

via het icoontje onder aan de 

pagina: follow the event. Of be-

zoek de homepage van de web-

site van het bisdom. Zo word je 

op de hoogte gehouden. Een 

kans voor de thuisblijvers! 

In een tijd waar het economisch 

moeilijker wordt, worden de 

schuldenproblematiek en de ar-

moede groter. Recent onderzoek 

toont aan: er zijn veel armen, 

maar zij weten de weg naar de 

steunfondsen van de kerk niet te 

vinden en andersom weten de 

kerken niet hoe zij de armen be-

ter kunnen bereiken. Het 

SchuldHulpMaatje (SHM) kan 

hierbij een oplossing zijn. Dit 

landelijk project bestaat sinds 

2015 en is mede opgericht door 

de R.-K. Kerk.  
 

SHM is zeer laagdrempelig te be-

reiken en er staan goedgetrainde 

Maatjes klaar om te helpen. 

Mensen met (beginnende of op-

lopende) schulden kunnen zich-

zelf melden bij SHM via het in-

ternet of lokaal op een spreek-

uur. Ze worden daartoe ook aan-

gemoedigd door gemeenten en 

andere organisaties. Omdat SHM 

een kerkelijke vrijwilligersorga-

nisatie is, wenst zij op basis van 

naastenliefde te werken aan een 

vertrouwensbasis en een wat 

langdurigere begeleiding. Door 

de schuldenproblematiek vroeg-

tijdig te signaleren wordt erger 

voorkomen; en dat is het groot-

ste geheim van SHM!  
 

Het kaartje van Nederland laat 

zien dat in het bisdom Den Bosch 

nog niet veel SHM’s actief zijn. 

SHM bundelt de krachten van lo-

kale kerken: een parochie en of 

PCI kan hiertoe het initiatief ne-

men.  

Belangstelling of meer weten 

over SchuldHulpMaatje?  

Lees dan verder op: 

www.schuldhulpmaatje.nl  

of neem contact op met Jeroen 

Goosen of Karin Bornhijm, me-

dewerkers diaconie van het bis-

dom. 

 

Afsluiting jaar van het 
gezin 

SchuldHulpMaatje (SHM) 

Peerke Donders 



Aankondiging JBDB 

De diocesane projectgroep Pries-

ters binnen de missionaire We-

reldkerk (bestaande uit: pater 

Charles Eba’a Assé, pastor van 

der Laar, pastor Yves Mambueni 

en Jeroen Goosen) is bezig om 

meer priesters vanuit het bui-

tenland beschikbaar te krijgen 

voor ons bisdom. 

 

Het project start voor een peri-

ode van 3 jaren voor een zestal 

seminaristen uit Oeganda. 

Komende zomer, vanaf 1 juli tot 

en met 12 augustus 2022, zal de 

eerste groep seminaristen uit 

Oeganda bij ons verblijven voor 

studie en kennismaking. Het pro-

gramma bestaat voor 50% uit een 

studie Nederlands en voor 50%  

uit een kerkelijke en culturele 

kennismaking met het bisdom en 

Nederland.  

In de jaren daarna is het accent 

van het culturele deel in toene-

mende mate toegesneden op 

deelname aan het parochiële le-

ven.  

Daarom zullen de seminaristen 

in de weekenden een plaats aan-

geboden krijgen in een parochie, 

waar zij een programma van ont-

moeting en activiteiten volgen; 

zo krijgen zij een eerste inkijkje 

in het parochiële leven in ons 

bisdom. 

 

De heiligverklaring van Titus 

Brandsma was een fantastische 

gebeurtenis met verschillende 

vieringen.  

Op vrijdagavond een viering in 

de Friezenkerk waarin bisschop 

De Korte de homilie verzorgde. 

“Titus volgde de enige ware Weg 

en liet zich daar niet vanaf bren-

gen”.  

Een catechese volgde met getui-

genissen uit én over het leven 

van deze bijzondere pater. Za-

terdag 14 mei een viering in de 

kerk Paulus buiten de Muren met 

een getuigenis over het wonder 

dat geschied is op voorspraak 

van de zalige Titus. Na afloop 

werden de aanwezigen gezegend 

met zijn reliek, een stukje van 

zijn habijt.  

Afgelopen zondag, 15 mei, is pa-

ter Titus Brandsma, samen met 

nog 9 anderen, door paus Fran-

ciscus heilig verklaard. Dit was 

natuurlijk het absolute hoogte-

punt. Hier was al zo lang naar 

uitgekeken. Het gebeurde op 

een overvol Sint-Pietersplein on-

der de stralende zon.  

Een heilige uit onze streken –van 

dichtbij– en uit de recente ge-

schiedenis. Een heilige met een 

actuele boodschap en oproep om 

heilig te zijn in de dagelijkse 

dingen. Een heilige rakelings na-

bij.  

Heilige Titus Brandsma bid voor 

ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 BC ’s-Hertogenbosch 

T 073 523 20 20 

E info@bisdomdenbosch.nl 

W www.bisdomdenbosch.nl 

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 overma-

ken. 

Uw schenking is welkom op 

bankrekeningnummer: 

 

NL48 ABNA 0403 9331 10 

 

ten name van: 

Gerardusfonds Den Bosch 

 

Bij voorbaat veel dank! 
 

Heilige  
Titus Brandsma O.Carm. 

Priesters uit buitenland 


