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BLIJVEN WIJ SAMEN OP WEG? 
 

Vrijdag voor Pinksteren hebben 

de Nederlandse bisschoppen de 

diocesane synoderapporten ge-

publiceerd. Als een soort Pink-

stercadeau aan allen die hebben 

deelgenomen aan het synodaal 

proces. Paus Franciscus heeft 

ons gevraagd om samen op weg 

te gaan en intensief na te den-

ken over de toekomst van de 

Kerk. De synoderapporten van de 

verschillende bisdommen vormen 

een eerste resultaat. Het mo-

ment van publiceren is natuur-

lijk vol symboliek want het syno-

daal proces vindt plaats in 

kracht van Gods Geest. Meer 

toegespitst: wat zegt Gods Geest 

tot de Kerk vandaag? Ik ben op-

recht blij en dankbaar voor het 

proces binnen de Kerk van  

’s-Hertogenbosch. Als bisschop is 

mijn taak allereerst om goed te 

luisteren en de aanbevelingen 

vanuit de gelovigen serieus te 

nemen.  
 
Aanbevelingen  

Een deel van de aanbevelingen 

wordt gelukkig breed gedragen. 

Ik noem de versterking van de 

onderlinge gemeenschap. Wij 

moeten bouwen aan een geloofs-

gemeenschap die ook werkelijk 

het woord gemeenschap ver-

dient. Breed leeft ook het ver-

langen om meer aandacht te 

hebben voor gebed en geloofs-

communicatie. Dat is mij per-

soonlijk uit het hart gegrepen 

want alleen als wij leven vanuit 

een biddende relatie met de 

Heer zijn wij werkelijk Kerk. 

Ook wordt gepleit voor een an-

dere leiderschapscultuur. Niet 

alleen de gewijden maar allen 

die gedoopt zijn behoren tot het 

ene volk van God. Zo kan meer 

recht gedaan worden aan het ge-

meenschappelijk priesterschap 

van alle gelovigen. Bijna van-

zelfsprekend wordt opgeroepen 

om meer aandacht te hebben 

voor onze jongeren en hen een 

plek te geven die hen toekomt. 

Een laatste aanbeveling vormt 

de wens om meer naar buiten te 

treden. Een en ander is helemaal 

in lijn met het onderwijs van 

paus Franciscus. Wij moeten 

mensen opzoeken waar zij zijn 

en hen uitnodigen om met ons 

mee te doen. 
 
Verdeeldheid  

Maar er zijn ook thema’s die 

onze geloofsgemeenschap flink 

verdelen. De positie van de 

vrouw binnen de Kerk vormt zo’n 

thema maar ook het priesterceli-

baat en de ruimte voor homosek-

suele mensen. Ook andere ethi-

sche thema’s roepen veel discus-

sie op. Niet weinig gelovigen 

kunnen het kerkelijk standpunt 

niet onderschrijven. Ik ben daar-

over geenszins verrast. Wie lan-

ger in het katholieke Jeruzalem 

rondloopt weet van deze situa-

tie. Tot nu toe wordt over deze 

thema’s binnen de Nederlandse 

parochies vaak gezwegen maar 

wordt er tegelijk ook veel in 

stilte geduld. Dat vormt een ka-

tholieke methode om felle dis-

cussies te voorkomen en het pa-

rochieleven leefbaar te houden. 

Door de synodale gesprekken lig-

gen de zaken nu echter op tafel. 

Belangrijk wordt de vraag of dit 

alleen in het westerse deel van 

de Kerk het geval is of ook in an-

dere delen van de Wereldkerk. 

En hoe zullen de bisschoppen in 

oktober 2023 tijdens de synode 

in Rome over deze kwesties 

spreken? Welke adviezen zullen 

zij aan de paus geven en hoe zal 

de paus op deze adviezen reage-

ren? Allemaal vragen die nog 

niet beantwoord kunnen worden 

maar de actuele kerkelijke ont-

wikkelingen wel ontzettend 

boeiend en spannend maken. De 

toekomst is open. Wie weet wat 

Gods Geest de Kerk nog laat ont-

dekken. 
 
Reisgenoten 

Katholieken leven in een We-

reldkerk met meer dan 1300 mil-

joen gedoopten. Een Kerk ver-

spreid over alle continenten. 

Een geloofsgemeenschap met 

bidders en werkers; met strenge 

en milde gelovigen; een Kerk 

met vleugels, al leven de meeste 

gelovigen in het brede midden. 

Hoe lukt het om gelovigen in een 

dergelijk veelkleurige Kerk bij-

een te houden? Ik denk alleen 

als wij beseffen dat niet wij el-

kaar gekozen hebben maar 

Christus ons. Als God ons in 



Christus heeft aanvaard, wie zijn 

wij dan dat wij elkaar niet zou-

den aanvaarden? Ook met ver-

schillende dromen en idealen 

over de toekomst van de Kerk 

kunnen wij elkaars reisgenoten 

zijn en blijven. 
 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

(N.B. ma-vr 8.30 uur Eucharistie 

in de kathedraal tenzij anders 

vermeld) 
 

juli 
 

1 10.30 Officium caritatis 

2 gezinsbedevaart, Tilburg 

3 11.00 H. Vormsel, Heeze 

4 14.00 ontmoeting met Oegan-

dezen 

 19.00 Radbouduniversiteit, 

 Nijmegen 

5 10.00 DPO 

6 15.00 Missiezusters Asten 

7 priesterdag 

 18.00 afscheid directeur 

 Noordbrabants Museum 

8 10.00 stafvergadering 

10 10.00 Eucharistie bgv 125-ja-

rig bestaan kerk, Mierlo-Hout 

13 13.00 Eucharistie studenten-

vereniging, Tilburg 

14 10.00 stafvergadering 

15 13.00 verantwoordelijken  

 familiepastoraat 

17 10.00 en 12.00 Eucharistie  

 kathedraal 

21 10.00 stafvergadering 

24 10.00 tv-mis kathedraal 

28 10.00 stafvergadering 

31 12.30 Eucharistie, Oss 

Mevrouw J.H.M.H. Bosman te 

Austerlitz per 1 juli 2022 de zen-

ding en opdracht als pastoraal 

werkster ten behoeve van de pa-

rochie Heilige Maria te Rosma-

len. 
 

De heer F.E.P. Hendriks te Don-

gen per 1 augustus 2022 eervol 

ontslag van de zending en op-

dracht als pastoraal werker van 

de parochie Heilige Paus Johan-

nes XXIII te Berkel-Enschot. 
 

Priesterraad: 
 

Per 1 juli 2022 heeft Mgr. G. de 

Korte de leden van de nieuwe 

Priesterraad benoemd. 

De Priesterraad is samengesteld 

uit de volgende leden: 

De zeereerwaarde heer  

Ch. van Beurden, Den Dungen; 

De zeereerwaarde pater  

Ch. Eba’a Assé, handel; 

De zeereerwaarde heer  

J. Goris, Eindhoven; 

De zeereerwaarde heer  

D. Hedebouw, Deurne; 

De zeereerwaarde heer  

P. Janssen, Rosmalen; 

De zeereerwaarde pater  

I. Jesudass, Gemert; 

De zeereerwaarde heer  

R. Kerssemakers, Oss; 

De hoogeerwaarde heer  

J. van de Laar, Uden; 

De hoogeerwaarde heer  

Th. Lamers, Cuijk; 

De zeereerwaarde heer  

C. Mennen, Vlijmen; 

De zeereerwaarde heer  

M. Peeters, Tilburg; 

De hoogeerwaarde heer  

H. Rikhof, Heilig Landstichting; 

De hoogeerwaarde heer  

J. Schröder, ’s-Hertogenbosch; 

De hoogeerwaarde heer  

Ph. Spooren, Valkenswaard; 

De zeereerwaarde heer  

N. Swagemakers, ’s-Hertogen-

bosch; 

De hoogeerwaarde heer  

R. Wilmink, Eindhoven. 

Mag ik me even aan u voorstel-

len. 
 

Mijn naam is Pater Charles 

Eba'a, ik ben geboren en getogen 

in Kameroen. Ik ben lid van de 

congregatie van de broeders en 

Paters van de Heilige Geest. 

Toen ik klein was, heb ik in Ka-

meroen veel missionarissen en 

ontwikkelingswerkers zien wer-

ken. Hun manier van werken en 

hoe men omging met mensen 

heeft in mij het missievuur aan-

gewakkerd. 

Bij de meeste missionarissen van 

toen was missie vooral veraf. 

Met dat idee ben ik ook opge-

groeid. Gelukkig is mijn begrip 

van missie nu wel ruimer gewor-

den. Misschien komt het doordat 

ik nu zelf missionaris ben in Ne-

derland en dat Nederland tege-

lijkertijd mijn thuisland en mijn 

missieland is geworden. 

Omdat elk missiewerk met het 

geloof in de ander begint, wil de 

missie dan ook alle kleine han-

den veraf en dichtbij gebruiken 

om de boodschap van Jezus con-

creet en tastbaar te maken voor 

de mensen van vandaag. 
 

Sinds enkele maanden ben ik be-

gonnen als missiesecretaris van 

het bisdom van ’s-Hertogen-

bosch. Als bisdom zijn wij lang-

zaam aan het herstellen van een 

moeilijke coronaperiode waarin 

alles stil heeft gelegen.  

Ook de M.O.V.-groepen hebben 

hieronder geleden. Maar ondanks 

alle beperkingen van toen, is het 

missiewerk op een heel andere 

manier gewoon doorgegaan. 

Agenda 

Missiesecretaris Benoemingen/ontslagen 



Als missiesecretaris sta ik voor 

pastorale teams en M.O.V.'s 

klaar voor ondersteuning en in-

spiratie. 
 

De komende periode wil ik 

vooral werken aan meer zicht-

baarheid, zodat u mij makkelijk 

kunt vinden wanneer u mij nodig 

heeft. 
 

Pater Charles Eba'a, CSSp  

Missiesecretaris  

cebaaasse@bisdomdenbosch.nl  

073 523 20 35 

Zoals mogelijk bekend bij u be-

staat het Jongerenplatform van 

Jong Bisdom Den Bosch sinds 

2014. Jongeren uit ons bisdom 

deden tijdens de WJD in Rio de 

Janeiro (2013) een dringend be-

roep op de bisschop: “Blaas het 

jongerenwerk nieuw leven in, 

want we kunnen niet zonder de 

impuls die dit 

geeft!” Hier-

uit is Jong 

Bisdom Den 

Bosch ont-

staan.  

Jaren heeft 

een (wisselende) groep jongeren 

meegebouwd aan leuke, verdie-

pende en enthousiaste activitei-

ten voor tieners en jongeren in 

ons bisdom. Met de komst van 

het nieuwe beleidsplan hebben 

we besloten om een nieuwe weg 

in te slaan met het Jongeren-

platform.  
 

Goed nieuws! Het Jongerenplat-

form blijft bestaan! Voortaan is 

elke jongere die in meer of min-

dere mate betrokken is bij JBDB 

een wezenlijk onderdeel van hét 

Jongerenplatform van JBDB! Het 

jongerenplatform zoals dat be-

kend was, is onderdeel van dit 

nieuwe Jongerenplatform, maar 

dan als (flexibel) kernteam. 

Daarnaast hebben we jongeren 

die in zogenaamde projectgroe-

pen een specifieke activiteit 

mee vorm geven en voorberei-

den. Met de Helpende Handen 

vormen we een netwerk van jon-

geren die de handen uit de mou-

wen steken en mee helpen tij-

dens een activiteit en een Ge-

bedsgroep ondersteunt ons werk 

in gebed.  

Met z’n allen bouwen we name-

lijk aan een liefdevolle kerkge-

meenschap, met z’n allen zijn 

we het Jongerenplatform van 

Jong Bisdom Den Bosch! 

We nodigen u van harte uit om 

dit uit te dragen naar de (jonge) 

mensen in uw omgeving! Kent u 

jongeren die hierin geïnteres-

seerd zijn? Laat ze gerust con-

tact met ons opnemen via: 

jongeren@bisdomdenbosch.nl. 

We kijken samen naar wensen en 

talenten! 

Veel parochies kennen een paro-

chiële charitieve instelling (PCI). 

Deze financiële fondsen zijn een 

belangrijk onderdeel van de 

kerk. Zij geven immers zeer con-

creet handen en voeten aan 

Gods liefde in de wereld door 

het –financieel of op een andere 

wijze– ondersteunen van mensen 

in nood.  

Veelal doen PCI-bestuursleden 

dit werk vrijwillig, bescheiden 

en in stilte. Zo stil zelfs dat veel 

parochianen niet van het PCI-be-

staan afweten. Voor deze PCI-

bestuursleden organiseert het 

bisdom op donderdag 1 septem-

ber 2022 een Inspiratieavond. 

Deze vindt ‘live’ plaats in ’s-

Hertogenbosch. Vanaf 19.00 uur 

start de inloop. Meer informatie 

volgt in de volgende nieuws-

brief, maar noteer de datum 

vast in de agenda!  
 

Jeroen Goosen 

jgoosen@bisdomdenbosch.nl / 

073 523 20 36 

Karin Bornhijm 

kbornhijm@bisdomdenbosch.nl / 

073 523 20 37 

Op zaterdag 11 juni, gedachtenis 

van de heilige apostel Barnabas, 

heeft Mgr. De Korte tijdens een 

pontificale Eucharistieviering in 

de Sint-Janskathedraal Martijn 

Derks tot priester gewijd.  
 

 

De wijding werd voorafgegaan 

door een retraite van de wijde-

ling in de Sint-Willibrordsabdij 

te Doetinchem. Martijn Derks, 

lid van de gemeenschap Emma-

nuel, was als diaken al actief 

binnen het pastorale team van 

de Goede Herder-parochie in Til-

burg waar hij ook het komende 

jaar als priester zijn taak mag 

vervullen. 

Een lang leven “is een zegen”, 

een “levend teken van Gods 

goedheid” dat “veel vrucht kan 

dragen”. Dat schrijft paus Fran-

ciscus in zijn boodschap voor de 

tweede Werelddag voor grootou-

ders en ouderen. Die wordt ge-

vierd op de vierde zondag van 

juli. Deze dag werd in 2021 door 

paus Franciscus ingesteld om de 

waarde en betekenis van de ou-

derdom onder de aandacht te 

brengen. Het is een thema waar 

hij sinds het begin van zijn paus-

Inspiratieavond voor 
PCI-besturen 

Jongerenplatform 

Priesterwijding 

Werelddag voor groot-
ouders en ouderen 

mailto:jgoosen@bisdomdenbosch.nl
mailto:kbornhijm@bisdomdenbosch.nl


schap met regelmaat op terug-

komt. Sinds februari staat hij er 

wekelijks in de woensdagcate-

chese bij stil. 
 

De paus maakt zich grote zorgen 

over de manier waarop naar ou-

deren wordt gekeken en dat 

‘terwijl er in de mensengeschie-

denis nog nooit zoveel van ons 

zijn geweest.’ Door de wereld-

wijd steeds hogere levensver-

wachting neemt de vergrijzing 

sterk toe. Dat leidt er mede toe 

dat ouderen als een ‘last’ wor-

den ervaren, en ouderen zichzelf 

ook zo kunnen gaan zien. 
 

Paus Franciscus: ‘Beminde groot-

ouders en ouderen, wij zijn in 

deze wereld geroepen om be-

werkers van de revolutie van de 

tederheid te zijn. Laten wij dat 

doen door steeds meer en steeds 

beter het kostbaarste instrument 

te leren gebruiken dat wij heb-

ben en dat het best past bij 

onze leeftijd: het gebed. Laat 

ons dichters van het gebed wor-

den: laten wij er de smaak van 

te pakken krijgen onze eigen 

woorden te zoeken, laten wij de 

gebeden die het Woord van God 

ons leert, opnieuw eigen maken. 

Ons vertrouwvol gebed kan veel 

doen. Zij kan de kreet van pijn 

van wie lijdt, begeleiden, en kan 

ertoe bijdragen de harten te 

veranderen.’ 
 

Een van de vruchten die wij mo-

gen voortbrengen, is die van het 

beschermen van de wereld. “Wij 

hebben allen bij onze grootou-

ders, die ons in hun armen heb-

ben gehouden, op schoot geze-

ten”; maar vandaag is het tijd 

om - met concrete hulp of ook 

alleen met gebed - behalve onze 

eigen kleinkinderen de zeer vele 

angstige kleinkinderen op schoot 

te houden, kleinkinderen die wij 

niet hebben ontmoet en die op 

de vlucht zijn voor de oorlog of 

hieronder lijden. Laten wij in 

ons hart - zoals de heilige Jozef, 

die een tedere en zorgzame va-

der was, de kleinen van Oekra-

ine, Afghanistan, Zuid-Soedan 

beschermen. 

Ik nodig u uit om deze dag in uw 

parochies en gemeenschappen 

bekend te maken; de meest een-

zame ouderen op te gaan zoe-

ken, thuis of in de tehuizen waar 

zij wonen. Laten wij ervoor zor-

gen dat deze dag niemand zich 

eenzaam voelt. Een bezoeker 

verwachten, kan het perspectief 

van de dagen veranderen als wij 

denken niets te hebben om naar 

uit te zien. Uit een eerste ont-

moeting kan een nieuwe vriend-

schap ontstaan. Het bezoeken 

van eenzame ouderen is een 

werk van barmhartigheid van 

onze tijd!’ 

Laten wij aan Onze-Lieve-Vrouw, 

de Moeder van de Tederheid, 

vragen van ons allen bewerkers 

van de revolutie van tederheid 

te maken om samen de wereld 

te bevrijden van de schaduw van 

de eenzaamheid en de demon 

van de oorlog. 

Zaterdag 2 juli is het zover; we 

gaan met een kleine 250 mensen 

op ontdekkingstocht, in de voet-

stappen van Peerke Donders. 

Voor de godsvruchtige Peerke 

viel er veel te ontdekken, toen 

hij vanuit Nederland in Suriname 

aankwam. En ook al lijkt de we-

reld nu op een klein dorp: ook 

voor ons valt er nog steeds een 

wereld te winnen.  

De dag is een bedevaart ‘nieuwe 

stijl’. Spelenderwijs komen we 

steeds dichter bij de persoon 

Peerke Donders. Tegelijk erva-

ren we wat zaligen en heiligen 

voor ons kunnen betekenen, hier 

en nu, ook al leefden ze in een 

heel andere tijd. We hopen op 

een mooie, leerzame dag in 

Gods licht. Op voorspraak van 

Peerke Donders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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! 
 

Peerke Donders 


