
6       
jaargang 10 

nummer 10 

2022 

 

 

ADVENT 2022 

 

LATEN WIJ CHRISTUS 

VERWELKOMEN 

 

Wij weten allemaal dat een-

zaamheid in onze Nederlandse 

samenleving een groot probleem 

is. Veel ouderen leiden een een-

zaam bestaan. Menig parochie-

priester kent ouderen die enkele 

keren per week iemand op be-

zoek kregen. Voor de rest zijn 

zij alleen thuis. De gevolgen la-

ten zich gemakkelijk raden. Al-

lerlei pijntjes worden uitver-

groot en niet zelden ontstaan er 

psychische problemen. Een mens 

is immers een sociaal wezen en 

kan alleen uitbloeien in verbon-

denheid met anderen. Maar een-

zaamheid speelt helaas niet al-

leen bij oudere mensen. Een 

niet gering aantal jonge mensen 

kampt ook met eenzaamheid. 

Steeds meer horen wij over 

jonge mensen met klachten. Via 

sociale media hebben zij allerlei 

contacten maar weinig vriend-

schappen met diepgang. En er 

zijn helaas ook genoeg echtpa-

ren die fysiek samen zijn maar 

geestelijk eenzaam omdat zij de 

meest wezenlijke dingen van het 

bestaan niet meer met elkaar 

kunnen delen. Uiteindelijk, zo 

zegt menig filosoof, is ieder 

mens op een bepaalde hoogte 

eenzaam. Ieder mens heeft een 

kern die verborgen blijft voor de 

ander. Tegelijkertijd proberen 

mensen die existentiële een-

zaamheid te doorbreken door 

het zoeken van onderlinge ver-

bondenheid, vriendschap en 

liefde. 

 

God zoekt ons op 

Zondag 27 november begint dit 

jaar de Advent. In de komende 

adventsweken bereiden wij ons 

voor op Kerstmis. Het kerstfeest 

is een feest van verbondenheid; 

van licht en verlangen naar 

vrede. De kerstboom wordt op-

getuigd en lekker eten inge-

kocht. Familie en vrienden wor-

den uitgenodigd, misschien ook 

wel om onze eenzaamheid te 

verdrijven. Want wij beseffen 

dat wij als mens alleen gelukkig 

zijn in relatie met anderen. In 

veel katholieke gezinnen wordt 

ook een kerststal geplaatst. Het 

christelijk kerstfeest draait im-

mers rond de geboorte van Je-

zus. Met Kerstmis wordt duide-

lijk dat God onze eenzaamheid 

wil doorbreken. In het Kerst-

evangelie van Lucas wordt dat 

concreet verteld, inclusief zin-

gende engelen en aanbiddende 

herders. In het Evangelie van Jo-

hannes klinkt het allemaal wat 

meer abstract en theologisch: 

het Woord is vlees geworden en 

heeft onder ons gewoond. Maar 

beide evangelisten zeggen met 

andere woorden hetzelfde: God 

komt ons in Jezus opzoeken. In 

Jezus toont God zijn liefde voor 

ons en laat Hij zien dat die 

liefde de zin van ons leven 

vormt. 

 

Is Christus welkom? 

De grote vraag aan ieder van 

ons: ga ik in op het aanbod van 

God? Kan Christus werkelijk in 

mijn leven komen? Is er plaats 

voor Jezus in mijn herberg? Wil 

ik werkelijk in vriendschap met 

Jezus leven?  

Op naam van verschillende chris-

telijke denkers staat de vol-

gende opmerking: “Als Christus 

duizendmaal geboren zou zijn in 

de stal van Bethlehem, maar 

niet in ons hart, dan zijn wij 

toch verloren.” Ik hoor in deze 

woorden een echo van de op-

merking van Johannes de Doper: 

“Christus moet groter worden; ik 

kleiner.” En ik denk ook aan de 

mystieke woorden van de apos-

tel Paulus: ”Niet ik leef, maar 

Christus leeft in mij.” Wij raken 

hier de kern van ons christelijk 

bestaan. Christelijk leven vraagt 

om een omvorming; om een 

transformatie. Mijn eigen ego 

moet steeds meer door Christus 

bepaald worden. Anders gezegd: 

ik mag steeds meer Christus 

zichtbaar maken in de wereld 

van vandaag. Als wij Jezus wer-

kelijk navolgen zullen wij bid-

dende mensen zijn die God cen-

traal stellen in ons leven. Wij 

zullen dan niet gevangen blijven 

in eigenbelang maar de naasten-



liefde en de gerechtigheid ge-

stalte geven. Wij zullen ons dan 

niet verharden maar bij ruzie 

kiezen voor vergeving en verzoe-

ning. Wij zullen dan mild en 

barmhartig zijn voor elkaar en 

zo Gods mildheid en barmhartig-

heid weerspiegelen. Ik wens u de 

komende weken een vruchtbare 

tijd van Advent op weg naar het 

komende Kerstfeest. Laten wij 

Christus verwelkomen 

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

(n.b. ma-vr 8.30 uur Eucharistie 

in de kathedraal tenzij anders 

vermeld) 
 

 

december 

1 10.00 stafvergadering 

 14.00 Omroep Brabant  

 opname Titus Brandsma 

 16.30 Kathedraal Kapittel 

2 10.00 interview over oorlog 

 en kernwapens 

 14.00 Rome-Reformatie 

4 11.00 installatie pastoor  

 N. van der Sluis Valkenswaard 

5 11.00 Permanente Raad 

 Sinterklaasviering 

6 10.00 DPO 

 14.00 benoemingencommissie 

7 19.00 vesper + webinar  

 synodaal proces 

8 10.00 stafvergadering 

9  11.30 ontmoeting straatpas- 

  toraat 

10 19.00 kerstconcert kathedraal 

11 Eucharistie 

 14.30 lezing Zwanenbroeders 

12 20.00 diakenberaad 

13 11.00 bisschoppenvergadering 

14 10.30 Officium Caritatis 

15 10.00 stafvergadering 

16 10.00 gesprek Sonnius 

18 Eucharistie 

20 14.30 adventsviering bisdom 

21 16.00 eucharistieviering  

 Katholiek Nieuwsblad 

22 10.00 stafvergadering 

24 24.00 nachtmis, kathedraal 

25 Eerste Kerstdag 

 Eucharistie, kathedraal 

26 Tweede kerstdag 

 Eucharistie, kathedraal 

31 oudjaar, kathedraal 

Mevrouw R. Kelava Vucic te Hel-

mond per 26 oktober 2022 eervol 

ontslag van de opdracht als co-

ordinator familiepastoraat in de 

parochie Heilige Lambertus te 

Helmond. 

 

De eerwaarde heer drs. E.A.M. 

Veldman te Oss per 1 november 

2022 eervol ontslag als diaken 

van de parochie Heilige Willi-

brordus te Oss. 

 

De eerwaarde pater E.Y.K. 

Awayevu Cssp te Berg en Dal per 

1 november 2022 ontslag als pas-

tor (kapelaan) van de parochie 

Heilige Drie-eenheid te Nijme-

gen. 

 

De zeereerwaarde heer N. 

Mathew Eyyalil te Utrecht: per 7 

november 2022 de zending als 

pastor (cappellanus) voor de 

pastorale zorg binnen het  

Bossche bisdom voor de gelovi-

gen van de Syro-Malabaarse  

ritus. 

 

De eerwaarde heer P.H.A.M. 

Baudoin te ’s-Hertogenbosch per 

1 december 2022 benoeming tot 

diaken van de parochie Sint  

Petrus’ Stoel te Eindhoven onder 

gelijktijdig eervol ontslag als 

diaken van de parochie Heilige 

Edith Stein te Vught 

Op 17 januari wordt landelijk 

jaarlijks de Dag van het Joden-

dom gevierd. Deze dag is een 

initiatief van de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie om de 

kennis van het Jodendom onder 

de christenen te bevorderen en 

de actieve dialoog tussen joden 

en christenen te stimuleren.  

Dit laatste is in het bisdom van 

’s-Hertogenbosch niet eenvoudig 

want de plaatsen waar de 

Joodse gemeenten bijeen komen 

en waar we hen als katholieken 

kunnen ontmoeten, het aantal 

synagogen, is beperkt. 

Afgelopen jaren hebben we dan 

ook een dialoogbijeenkomst ge-

organiseerd -een diocesane le-

zingenmiddag op zondag- in het 

Sint-Janscentrum. Behalve dat 

de aandacht in de parochies ge-

ring was, was ook de daadwerke-

lijke dialoog en het aantal deel-

nemers -gezien het aantal katho-

lieken en joden- ook diocesaan 

héél beperkt. 

Vanuit de Katholieke Raad voor 

het Jodendom, ondersteund door 

het enthousiasme van de Libe-

raal Joodse gemeente in Tilburg 

en de vrienden van deze syna-

goge, zal Mgr. Gerard de Korte 

al wandelend door de stad Til-

burg in gesprek gaan met leden 

van de Joodse gemeente daar. 

Deze dialoog-wandeling wordt 

gefilmd en zal zowel via de web-

site van het bisdom als van de 

Katholieke Raad voor het Joden-

dom voor iedereen te zien zijn. 

We hopen dat de filmopname 

uitnodigt om als parochie op of 

rond 17 januari, plaatselijk bij-

een te komen en met elkaar als 

joden en christenen in gesprek 

te gaan. 

Menigeen zal al lezend opmer-

ken: bij ons is er geen synagoge! 

Waar kunnen we onze joodse 

broeders treffen? De stichting 

Agenda Benoemingen/ontslagen 

Dag van het Jodendom 



Verhalis wil helpen om met el-

kaar in contact te komen.  

Stichting Verhalis maakt -samen 

met inwoners van Brabantse ste-

den- tijdelijke Holocaustmonu-

menten. Het tijdelijke monu-

ment heeft de vorm van een 

grote plattegrond van de stad. 

Inwoners ‘adopteren’ een naam 

van een slachtoffer en maken 

voor hem of haar een naam-

bordje op een houten plankje. 

 

Met een kort ritueel leggen de 

deelnemers hun naambordje op 

de plattegrond en brengen zo 

hun stadsgenoten op een symbo-

lische manier weer thuis. Mede-

werkers van de stichting merken 

dat deze manier van herdenken 

veel impact heeft op de deelne-

mers omdat ze zich echt kunnen 

verbinden met het verhaal en 

het leven van één specifieke 

stadsgenoot. 

De stichting Verhalis zou graag 

samen met de parochies van het 

bisdom van ’s-Hertogenbosch 

willen kijken hoe zo veel moge-

lijk plaatsen (steden) bij dit pro-

ject betrokken kunnen worden 

om zo een dialoog te bevorderen 

tussen katholieken en joden.  

 

 

In 2021 maakten ze een tijdelijk 

monument in Tilburg en in 2022 

in Breda. In 2023 gaan ze in 

Eindhoven en Oss aan de slag en 

in 2024 organiseren ze in ’s-Her-

togenbosch een provinciale Her-

denking. 

Het zou mooi zijn als er op (of 

rond) 17 januari 2023 op meer-

dere plaatsen in het bisdom (ook 

in het Gelderse deel) een ont-

moeting plaatsvindt; als niet al-

leen Mgr. Gerard de Korte de di-

aloog aangaat, maar meer ka-

tholieken contact zoeken met 

hun Joodse stadgenoten. Wel-

licht groeit er behalve waarde-

ring voor elkaar en elkaars tradi-

tie ook een mooie en lange 

vriendschap. Meer informatie:  

www.verhalis.nl 

Contact: info@verhalis.nl 

Jong Bisdom Den Bosch (JBDB) is 

er voor alle jonge mensen vanaf 

12 jaar! Zij organiseren elk jaar 

meerdere activiteiten voor jonge 

katholieken, om zichzelf te ver-

diepen in het katholiek zijn 

maar ook om elkaar te ontmoe-

ten. Naast activiteiten binnen 

ons bisdom, gaan zij ook altijd 

met een groep naar de Wereld-

jongerendagen! Verder proberen 

zij ook het jongerenwerk in de 

parochies te ondersteunen waar 

dit nodig is. 

 

 

Ben je nieuwsgierig geworden 

wat ze dit jaar gaan doen? Dan 

vind je hieronder hun jaarpro-

gramma! Wil je graag contact 

opnemen met JBDB? Dat kan via: 

jongeren@bisdomdenbosch.nl 

 

 

Komende activiteiten 2022-2023 

10-11 december 2022 Luister-

weekend 

27-29 januari 2023  

WJD@Home Ameland 

15 april 2023 (Help mee met 

de) Power of Fire 

4 juni 2023 WJD Startdag deel-

nemers 

30 juni – 2 juli 2023 WJD Voor-

bereidingsweekend deelnemers 

2 juli 2023 Tuin- en Uitzwaai-

feest 

25 juli – 9 augustus 2023 WJD 

Lissabon 2023 

19-26 augustus 2023 Zeilkamp 

(tieners) Noventus 

17 september 2023 Reünie WJD 

3-5 november 2023 Mysterytour 

Het bisdom van ’s-Hertogen-

bosch biedt, in samenwerking 

met het Netwerk Katholieke 

Vrouwen en de Konferentie Ne-

derlandse Religieuzen, op  

7 december a.s. van 19.30 tot 

21.00 uur een webinar aan met 

als titel ‘Hoopvol op weg naar 

een synodale kerk’. Voorafgaand 

aan het webinar worden om 

19.00 uur de vespers gebeden in 

de kathedrale basiliek van Sint 

Jan in ’s-Hertogenbosch waarin 

bisschop De Korte zal voorgaan. 
 

Open, eerlijk en herkenbaar 

Op 27 oktober jl. heeft het se-

cretariaat van de bisschoppensy-

node in Rome het werkdocument 

voor de tweede, continentale 

fase van het synodaal proces ge-

presenteerd. Het is door een in-

ternationale werkgroep opge-

steld aan de hand van alle ont-

vangen verslagen vanuit de hele 

wereld. Het werkdocument be-

noemt open en eerlijk tal van 

herkenbare thema’s. Het verlan-

gen naar een ‘luisterende, barm-

hartige en warme kerk’ vanuit 

Nederland klinkt ook door in de  

Jongeren en geloof ‘Hoopvol op weg naar 
een synodale Kerk’ 

http://www.verhalis.nl/
mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl


 

reacties vanuit alle andere delen 

van de wereld. Het document 

kreeg de titel ‘Vergroot de 

ruimte in uw tent’, naar Jesaja 

54,2. 
 

Uitnodiging tot meepraten 

Het werkdocument, dat via 

www.bisdomdenbosch.nl te 

downloaden is, zal de gesprek-

ken voeden die de komende 

maanden door katholieken we-

reldwijd worden gevoerd ter 

voorbereiding op de bisschop-

pensynode in oktober 2023 en 

oktober 2024. Zij worden op-

nieuw uitgenodigd om mee te 

bidden, te denken en te praten 

op de weg naar een synodale 

Kerk. Alle nieuwe input wordt 

gebruikt bij het opstellen van 

het Instrumentum Laboris, het 

werkdocument voor de synode-

bijeenkomsten in 2023 en 2024. 
 

Inleiding door prof. dr. Myriam 

Wijlens 

Om 19.30 uur start het webinar 

met een inleiding van prof. dr. 

Myriam Wijlens. Zij is lid van het 

secretariaat van de bisschoppen-

synode en zal het werkdocument 

toelichten. Vier sprekers reage-

ren inhoudelijk, elk vanuit een 

eigen perspectief: Lucas Brink-

huis als jongere; Shirleni Blan-

ken vanuit een migranten- 

 

gemeenschap; zuster Pascale 

Fourmentin o.c.s.o. vanuit de 

religieuzen; en mgr. Gerard de 

Korte bisschop van Den Bosch. 

Jos Moons s.j. zal tenslotte en-

kele conclusies formuleren.  

Laetitia van der Lans modereert 

het webinar. 

Ieder die wil meedenken en 

meepraten over een synodale 

Kerk is van harte welkom om  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deel te nemen. Opgave vooraf is 

niet nodig. De livestream van 

het webinar blijft beschikbaar 

om terug te kijken.  

 

 

 

 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! 
 

http://www.bisdomdenbosch.nl/

