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EEN NARE TIJD 
 

De huidige toestand in de wereld 

en binnen ons eigen land maakt 

velen van ons onrustig. Al maan-

den horen wij vreselijke verha-

len over de oorlog in Oekraïne. 

En dichter bij huis lijkt er een 

stapeling van crises plaats te 

vinden. Boze boeren protesteren 

tegen de stikstofplannen van de 

regering. De economie zit in een 

dip. Onze boodschappen worden 

duurder en de maandelijkse 

energierekening is meerdere ke-

ren over de kop gegaan. Naast 

economische malheur horen wij 

over ecologische- en klimaatzor-

gen. Zal er voor de nieuwe gene-

raties een schone en leefbare 

wereld zijn? En terwijl de pro-

blemen groeien en groeien, lijkt 

de politiek machteloos in het 

vinden van een oplossing. De 

slachtoffers van de toeslagenaf-

faire zijn nog lang niet allen ge-

compenseerd en het lijkt alsof 

veel beleid vastloopt in een 

moeras van bureaucratie en stro-

perigheid. En het gevolg is een 

toenemende onrust. 
 

 

 

Wantrouwen  

Vanouds is er in ons land een 

groot vertrouwen in de overheid. 

Maar de laatste jaren lijkt dat 

weg te smelten als sneeuw voor 

de zon. Het politieke landschap 

is versplinterd. In onze Tweede 

Kamer zijn inmiddels 20 poli-

tieke partijen vertegenwoordigd. 

De vleugelpartijen worden 

steeds harder en radicaler in hun 

taalgebruik. Zij kunnen alles 

roepen omdat zij toch geen be-

leid hoeven te maken. Maar de 

partijen in het brede midden 

voelen de hete adem van de po-

pulisten in de nek. Dat helpt 

niet bij het formuleren van een 

consistent beleid. Alles bijeen 

daalt het vertrouwen in de poli-

tiek en niets wijst erop dat die 

dalende lijn spoedig valt om te 

buigen. 
 

Naar een ander land?  

Ik spreek met veel mensen over 

de situatie in ons goede vader-

land. En als ik dan vraag waar 

het leven beter is, blijven de 

meesten een antwoord schuldig. 

Maar weinigen kunnen een land 

noemen waar zij naar toe willen 

verhuizen. Ik zeg dat niet om de 

grote problemen van dit moment 

te bagatelliseren. Maar wel om 

de zorgen van ons land in een 

bepaald perspectief te plaatsen 

en enige relativering aan te 

brengen. Laten wij ook onze ze-

geningen blijven zien. 
 

Media 

Dat brengt mij ook bij de rol van 

onze media. Terecht focussen 

onze media op zaken die in onze 

samenleving mis gaan. Dat is 

juist ook de belangrijke rol van 

onze media. Maar het is goed om 

te beseffen dat het beeld van de 

werkelijkheid daardoor te don-

ker en te somber wordt. Het 

goede nieuws wordt onder het 

slechte nieuws bedolven. Paus 

Franciscus heb ik leren kennen 

als een wijs mens. Enkele jaren 

geleden citeerde hij een spreek-

woord dat ik direct in het geheu-

gen heb opgeslagen: één val-

lende boom maakt meer lawaai 

dat een heel bos dat in stilte 

groeit. Ik citeer dat spreekwoord 

regelmatig. Niet alleen om mij-

zelf te behoeden voor te grote 

somberheid. Maar ook om men-

sen uit te nodigen om te besef-

fen dat de werkelijkheid van de 

media niet de hele werkelijkheid 

is. Juist het vele goede dat er 

tussen mensen en in de samenle-

ving wordt gerealiseerd, krijgt 

geen aandacht en lijkt vergeten 

te worden. 
 

Samenwerken 

Het vele slechte nieuws kan ook 

christenen apathisch of cynisch 

maken. Mensen richten zich dan 

op hun eigen kleine wereldje en 

hun eigen belangen. Dat lijkt mij 

voor een volgeling van Christus 

geen juiste houding. De grote 

problemen van vandaag zijn juist 

uitdagingen. Elkaar beschieten 

vanuit loopgraven is dan weinig 

vruchtbaar. Juist vrienden van 

Jezus zijn geroepen om hun ei-

genbelang te overstijgen en zich 

te blijven inzetten voor het al-

gemeen belang. Juist in onze da-

gen is behoefte aan een solidair 

christelijk humanisme. De God 

die zich in Christus aan ons 



openbaart, wil ons doen delen in 

zijn Geest. En juist Gods Geest 

hebben wij ontzettend hard no-

dig in deze tijd vol onrust. 

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

In verband met de vakantie is er 

deze maand geen agenda. 

De weleerwaarde heer M.H.T.M. 

Derks te Tilburg per 1 juli 2022 

benoeming als pastor (kapelaan) 

van de parochie De Goede Her-

der te Tilburg. 
 

De hoogeerwaarde heer drs. 

J.G.A.M. Verbraeken te Waal-

wijk per 1 juli 2022 benoeming 

tot waarnemend pastoor van de 

parochie wonderbare Moeder te 

Drunen. 
 

De weleerwaarde heer J.A.A. 

van Eijk te Nijmegen per 1 sep-

tember 2022 eervol ontslag als 

pastor (kapelaan) van de paro-

chie Heilige Stefanus te Nijme-

gen. 
 

De zeereerwaarde heer R.J.J. 

Roefs te Beuningen per 1 sep-

tember 2022 benoeming tot pas-

toor van de parochie Heilige Jo-

hannes XXIII te Beuningen. 
 

De zeereerwaarde pater A.J.M. 

van Velthoven sss te Nijmegen 

per 1 september 2022 benoe-

ming tot pastoor van de parochie 

Heilige Cosmas en Damianus te 

Groesbeek. 
 

De eerwaarde pater J.D. 

Malonga cssp te Berg en Dal per 

1 september 2022 benoeming tot 

pastor (kapelaan) van de paro-

chie Heilige Michaël te Schijndel 

onder gelijktijdig eervol ontslag 

als pastor (kapelaan) van de pa-

rochie Sint Christoffel te 

Dreumel. 
 

De weleerwaarde heer mr. 

D.F.A. Donders te Oploo per  

1 september 2022 benoeming tot 

pastor (kapelaan) van de paro-

chie Heilige Bernardus van Clair-

vaux te Bergeijk. 
 

De zeereerwaarde heer P.M. 

Zimmermann te Sint-Oedenrode 

per 1 september 2022 benoe-

ming tot waarnemend pastoor 

van de parochie Heilige Francis-

cus en Heilige Clara te Druten. 
 

De zeereerwaarde heer A.J.M. 

Hermans te Druten per 1 sep-

tember 2022 benoeming tot pas-

tor van de parochie Maria, Moe-

der van de Kerk te Sint Anthonis 

onder gelijktijdig eervol ontslag 

als pastoor van de parochie Hei-

lige Francsicus en Heilige Clara 

te Druten en per 1 oktober 2022 

benoeming tot pastoor van de 

parochie Maria, Moeder van de 

Kerk te Sint Anthonis. 
 

De hoogeerwaarde heer L.J.M. 

Spijkers te Oirschot per 1 okto-

ber 2022 eervol ontslag als pas-

toor van de parochie Heilige 

Odulphus van Brabant te Oir-

schot onder gelijktijdige benoe-

ming tot pastor van de parochie. 
 

De hoogeerwaarde heer Ph.G.M. 

Spooren te Valkenswaard per  

1 oktober 2022 benoeming tot 

pastoor van de parochie Heilige 

Odulphus van Brabant te Oir-

schot onder gelijktijdig eervol 

ontslag als pastoor van de paro-

chie Heilige Willibrord te Val-

kenswaard.  
 

De zeereerwaarde heer drs. 

N.A.L. van der Sluis te Sint An-

thonis per 1 oktober 2022 benoe-

ming tot pastoor van de parochie 

Heilige Willibrord te Valkens-

waard onder gelijktijdig eervol 

ontslag als pastoor van de paro-

chie Maria, Moeder van de Kerk 

te Sint Anthonis.  
 

De hoogeerwaarde heer L.J.M. 

Spijkers te Oirschot per 1 okto-

ber 2022 eervol ontslag als de-

ken van het dekenaat Bladel-Oir-

schot. 
 

De hoogeerwaarde heer Ph.G.M. 

Spooren te Valkenswaard per 1 

oktober 2022 benoeming tot de-

ken van het dekenaat Bladel-Oir-

schot onder gelijktijdig eervol 

ontslag als deken van het deke-

naat Geldrop-Heeze-Valkens-

waard. 
 

De zeereerwaarde heer drs. 

N.A.L. van der Sluis te Sint An-

thonis per 1 oktober 2022 benoe-

ming tot deken van het dekenaat 

Geldrop-Heeze-Valkenswaard. 

Op 1 juli 2022 is te Veldhoven 

overleden de zeereerwaarde 

heer Petrus Johannes 

Lambertus (Piet) Vissers, eme-

ritus-pastoor van de parochie 

Heilige Willibrordus te Wintelre. 

De zeereerwaarde heer Vissers is 

geboren in Veghel op 24 novem-

ber 1928 en tot priester van het 

bisdom van ’s-Hertogenbosch ge-

wijd op 4 juni 1955. 

Zijn eerste benoeming in het bis-

dom van ’s-Hertogenbosch was 

als kapelaan van de parochie  

H. Michaël te Beek en Donk van 

1955 tot 1958. Vervolgens was 

hij werkzaam als kapelaan van 

de parochie H. Lambertus te Nis-

telrode van 1958 tot 1961 en als 

kapelaan van de parochie Sint 

Petrus’ Stoel te Boxtel van 1961 

tot 1971. 

Per 12 maart 1971 werd hij be-

noemd tot pastoor van de paro-

chie Heilige Willibrordus te Eer-

sel. Van 1989 tot 1995 was hij 

tevens deken van het dekenaat 

Bladel. Per 20 mei 2002 is aan 

pastoor Vissers wegens emeri-

taat eervol ontslag verleend. 

 

Moge hij rusten in vrede! 

Agenda 

Benoemingen/ontslagen 

In Memoriam 



Op zaterdag 2 juli traden we in 

de voetstappen van de zalige 

Peerke Donders. Het werd een 

prachtige en gevarieerde dag. 

Met 200 mensen zijn we door de 

dag heen getrokken. 

Eerst in en rond de Goirkese 

kerk, later in het Peerke Don-

derspark. Op de bisdomwebsite 

kunt u een verslag, foto’s en een 

filmpje van de dag zien.  

Peerke heeft die dag echt een 

gezicht gekregen, voor allen die 

erbij waren.  

We verlaten Tilburg, en koersen 

naar een andere plek in het bis-

dom. Houd zaterdag 1 juli 2023 

vrij om weer samen met ons op 

avontuur te gaan! 

Is er ruimte om de verstandhou-

ding tussen school en parochie 

opnieuw vorm te geven?  

We zijn hoopvol, en vermoeden 

van wel. Graag nodigen wij u uit 

voor een studiedag met dit on-

derwerp op woensdagmiddag 21 

september 2022.  

De bijeenkomst vindt plaats in 

het Sint Janscentrum Den Bosch. 

Het programma loopt van 12.00 

uur tot 15.30 uur 

 

Deze studiedag wordt georgani-

seerd door de afdeling ‘Familie-

pastoraat’, in samenwerking met 

diaken Bart Jansen, bisschoppe-

lijk gedelegeerde voor onder-

wijs.  

 

Graag aanmelden vóór vrijdag 16 

september 2022, via: 

aanmelding@bisdomdenbosch.nl. 

Meer informatie vindt u op de 

bsidomwebsite. 

 

 

 

50 jaar priester 

19 augustus 
 

B.J.J. Wolbers o.carm pastoor 

Boxmeer (Van Sasse van Ysselt-

straat 8, 5831 HD Boxmeer) 

 

25 jaar priester 

14 september 
 

L.H. Bus ofm.cap pastor Kerk-

driel (Oliestraat 26a, 5301 BB 

Zaltbommel) 

 

25 jaar diaken 

27 september 
 

J.A.M. van Amelsvoort  em. dia-

ken De Goede Herder Tilburg 

(Muldersweg 9, 5051 NM Goirle) 

 

Drs. Th.A.J. Bangert diaken H. 

Johannes Evangelist ’s-Hertogen-

bosch (Hoogbeek 1A, 5271 CJ St. 

Michielsgestel) 
 

Drs. P.A.M. Broeders directeur 

Stichting Kerk in Nood ’s-Herto-

genbosch (Boerhaavestraat 1, 

5281 AL Boxtel) 
 

H.G.A. Nieuwenhuis em. diaken 

Leuth en Ooij (Dorpsplein 64, 

6562 AH Groesbeek) 

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-be-

stuursleden dit werk vrijwillig, 

bescheiden en in stilte. Zo stil 

zelfs dat veel parochianen niet 

van het PCI-bestaan afweten. 

Voor deze PCI-bestuursleden or-

ganiseert het bisdom op donder-

dag 1 september 2022 een Inspi-

ratieavond. Deze vindt ‘live’ 

plaats in Den Bosch en vanaf 

19.00 uur start de inloop. De bis-

schop zal deze avond inleiden en 

Ellen Hogema, docent Praktische 

Theologie aan de Fontys Hoge-

school zal vanuit haar jarenlange 

ervaring een lezing houden over 

de stand van de diaconie in Ne-

derland. Daarna is gelegenheid 

om met elkaar en met de bis-

schop in gesprek te gaan. De 

PCI-besturen hebben voor deze 

inspiratieavond een uitnodiging 

ontvangen. 
 

Jeroen Goosen 

Karin Bornhijm 

Zondag (3 juli) heeft Jong Bis-

dom Den Bosch letterlijk een af-

trap gegeven naar de WJD in Lis-

sabon 2023. Dit gebeurde tijdens 

de afsluitende jaaractiviteit, het 

TuinFesta (Festa is Feest in het 

Portugees) in de parochietuin 

van Reusel. Achter de schermen 

wordt er al maanden met een 

project-

groep hard 

gewerkt 

aan deze 

reis. Er is 

nog heel 

veel niet 

duidelijk, 

maar één 

ding is wel 

zeker: Jong Bisdom Den Bosch is 

van de partij! 

Een 16-daagse busreis om pre-

cies te zijn met een vertrek op 

dinsdag 25 juli 2023. Via drie 

hele verschillende tussenstops 

(Taizé, Barcelona en Toledo) ko-

men we op maandag 31 juli 2023 

aan in Lissabon, Portugal, voor 

dé hoofdweek van de Wereldjon-

gerendagen. Alwaar we een 

Jubilea Bedevaart naar Peerke 
Donders in Tilburg 

Inspiratie-avond 

JBDB naar Lissabon 

Studiedag school en  
parochie 21 september 



feest van ontmoeting, herken-

ning en wereldkerk mogen erva-

ren. Een terugreis via Fatima en 

nog twee korte tussenstops in 

Spanje en Frankrijk brengt ons 

woensdag 9 augustus 2023 weer 

thuis. 

Een groep jongeren, andere be-

trokkenen bij de parochie en/of 

JBDB en een groep parochianen 

vanuit Reusel waren erbij. Jon-

geren vanaf 16 jaar zijn van 

harte welkom om met ons mee 

te reizen. Want de WJD, het is 

iets wat je meegemaakt moet 

hebben. 

“In 2019 ben ik voor het eerst 

mee geweest naar de WJD. Het 

was een hele toffe ervaring en 

heeft een boost gegeven aan 

mijn geloof! Je mag er helemaal 

jezelf zijn en je maakt zo mak-

kelijk contact met iedereen. Ik 

ben nu meer betrokken bij de 

kerk en heb ervaren dat ik er 

niet alleen voor sta als jon-

gere!” (Maudy) 

Met de aftrap heeft iedereen die 

aanwezig was een ansichtkaart 

en gebedskaart gekregen. In de 

komende tijd zullen enkele 

exemplaren opgestuurd worden 

naar elke parochie in ons bis-

dom. De voorkant geeft een eer-

ste blik op de JBDB-reis naar de 

WJD. De achterkant bevat het 

officiële gebed van de WJD of 

een ansichtkaart. We nodigen ie-

dereen van harte uit om jonge-

ren persoonlijk uit te nodigen 

voor deze reis, die we met el-

kaar mogen maken! 

Na de zomer gaat Jong Bisdom 

Den Bosch van start met een 

promotietour in het bisdom. Pas-

torale teams en betrokkenen in 

ons netwerk zijn al op de hoogte 

gebracht van de mogelijkheden 

en kunnen hun wensen aange-

ven. 

Mochten er vragen bij u leven, 

neem dan gerust contact op met 

Ingrid van Zeeland via 

ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 

073 523 20 61 (dit nummer heeft 

ook WhatsApp). 

Op zondag 28 augustus 2022 zal 

de 135e Bossche Bedevaart naar 

Onze Lieve Vrouw in ’t Zand in 

Roermond worden georgani-

seerd. De bedevaart wordt om 

10.30 uur geopend met een 

plechtige eucharistieviering die 

wordt voorgegaan door de bis-

schop en afgesloten met een 

speciale Bedevaartszegen. De 

viering vindt plaats in de Kapel 

of, bij mooi zomerweer, in het 

naast gelegen Kruiswegpark. U 

bent van harte uitgenodigd om 

op eigen gelegenheid op bede-

vaart te gaan naar Roermond. 

Aansluitend aan deze viering 

kunt u uw devotionalia laten ze-

genen. Deelnemers ontvangen 

een herinneringsoorkonde. Misin-

tenties kunnen voorafgaand aan 

de H. Mis schriftelijk worden op-

geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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! 
 

Mgr. De Korte op bede-
vaart naar Roermond 


