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WIJ GAAN NAAR ROME
In de tweede week van november gaan de Nederlandse bisschoppen naar Rome. Wij bezoeken de graven van de apostelen
Petrus en Paulus, vieren op verschillende plekken de Eucharistie en hebben een volle week tal
van ontmoetingen met de naaste
medewerkers van de paus en
met paus Franciscus persoonlijk.
Dit bezoek is door de coronaperikelen al twee keer uitgesteld
maar nu gaat het toch gebeuren.
Het bezoek aan de Eeuwige Stad
nodigt uit om pas op de plaats te
maken. Indringende vragen dringen zich op: wat is de actuele
kerkelijke stand van zaken? Wat
is de toekomst van het kerkelijk
leven in ons land? Heel belangrijk is ook de vraag welk leiderschap de Kerk nodig heeft. Ik
denk dan ook heel bijzonder aan
de invulling van mijn eigen ambt
van bisschop.
Nabij leiderschap
Nederland wordt gekenmerkt
door hoge welvaart en hoge

scholing. Mede door deze ontwikkelingen wordt onze samenleving getekend door individualisering, een diep verlangen naar
inspraak en, niet in de laatste
plaats, door een snelle morele
liberalisering. Hoe kunnen wij
als Kerk op deze stand van zaken
adequaat reageren? Mede door
de individualisering krimpen de
parochies. In tal van families
lukt het niet meer om de jongere generatie kerkelijk te socialiseren. Nog spannender vind ik
de geloofsinhoudelijke crisis.
Veel katholieken kunnen hun geloof niet goed onder woorden
brengen. God is ver weg en zij
leven onder een gesloten hemel.
Hoe moet ik als bisschop daarop
reageren? Mij lijkt een nabij leiderschap de enige vruchtbare
weg. Een en ander impliceert
een voortdurende bereidheid om
met gelovigen in gesprek te gaan
in combinatie met een concentratie op Christus en zijn Evangelie. In het huidige Nederland,
waar zelfbeschikking en mondigheid belangrijke waarden zijn,
worden hedendaagse religieus
zoekende mensen afgeschrikt
door kerkelijk ritualisme en juristerij. De meeste katholieken
waarderen de geloofsgemeenschap op warmte en geloofsinspiratie en denken niet in termen van juridische geldigheid.
Als een kerkleider dat laatste
toch doet, staat hij alleen al
communicatief direct op achterstand. Ontmoeting en hartelijkheid zijn onontbeerlijk om mensen werkelijk te bereiken.

Onze paus als voorbeeld
Ik beleef het beleid van paus
Franciscus als een aansporing om
als bisschop mensen nabij te
zijn. Christelijk geloof is allereerst een relationeel geloof. De
christelijke waarheid is immers
een persoon, Jezus Christus zelf.
Tot geloof komen vraagt om een
procesmatig denken. Na een proces van inwijding kunnen mensen uiteindelijk de geloofssprong
maken en bij Christus oriëntatie
vinden voor hun leven. Een bisschop heeft meerdere taken. Hij
moet als leraar de overgeleverde
kerkleer behoeden maar is tegelijk ook pastor voor zijn mensen.
De combinatie van leraar en herder is niet altijd gemakkelijk.
Een kerkelijke leraar doet er in
onze dagen verstandig aan om
dat leraarschap pastoraal gestalte te geven zonder overigens
de waarheid van het christelijk
geloof te verloochenen. Tegen
die achtergrond moet iedere bisschop af en toe een grens aangeven. Een en ander vraagt echter
om grote pastorale voorzichtigheid en wijsheid
Oecumenische openheid
Veel jongeren, maar ook ouderen, zien geen enkele reden om
zich met een parochie te verbinden. Op een breed front is er
een crisis in de overdracht van
het geloof. Vanuit dat gegeven
wil ik omwille van de voortgang
van het Evangelie grote prioriteit geven aan het zoeken naar
nieuwe vormen van gemeenschapsvorming. In dat kader
vraagt kerkelijk leiderschap,

naar mijn diepste overtuiging,
ook om oecumenische betrokkenheid. Als minderheden zijn
christenen van verschillende tradities geroepen om te blijven
zoeken naar meer eenheid
rondom de levende Christus. Zo
hoop ik over de ontwikkelingen
in mijn bisdom met de paus te
spreken.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda

27 10.00 TV-mis kathedraal
29 20.00 Lekenraad

Sint Maarten!
Een nieuwe activiteit voor families rond het feest van Sint
Maarten met een landelijke uitstraling, professioneel aangepakt, met goed audio-visueel
materiaal dat tegelijk kinderen
en ouders serieus neemt én aanspreekt: doe dat nog maar eens
in deze tijden.

(n.b. ma-vr 8.30 uur Eucharistie
in de kathedraal tenzij anders
vermeld)
november
1 8.30 Allerheiligen, kathedraal
13.00 overleg moderamen \
PKN, Utrecht
2 8.30 Allerzielen, kathedraal
10.00 Allerzielen, kapel
Orthen
3 10.00 stafvergadering
14.00 dekenvergadering
4 11.00 persconferentie
Ad Limina, Utrecht
14.00 Katholieke Vereniging
voor Oecumene, Oss
5 10.30 diakenwijdingen
6 Eucharistie
6-13 Ad Liminabezoek Rome
14 17.00 Adrianusstichting
17 10.00 stafvergadering
14.00 priesterraad
18 10.30 Netwerk Katholieke
Vrouwen
13.30 lezing Radbouduniversiteit
20.00 boekpresentatie, Vught
20 9.00 Eucharistie, Zeeland
11.00 Eucharistie, Boekel
21 10.00 studiedag diakens
19.30 lezing Leusden
22 10.00 overleg classis PKN
23 11.00 opname podcast
Veenendaal
14.00 Bossche gesprekskring
24 10.00 stafvergadering
15.30 REA-vergadering

Stichting Het Grote Verhaal
speelt het klaar en geeft daarmee het feest een nieuwe, verrassende dimensie. Het roept
kinderen op daadwerkelijk te
delen op een manier die binnen
hun bereik ligt, en er toe doet.
De activiteit richt zich op peuters, kleuters, basisschoolkinderen en hun ouders, die vaak
buiten de kerk staan maar nog
wel een gelovig referentiekader
hebben. Ze richt zich nadrukkelijk ook op scholen. Op de website zijn podcasts te vinden van
5 bijbelverhalen, naar leeftijdsniveau. Maar vooral is daar een
spannende videoserie van vijf afleveringen. Het verhaal roept de
kinderen op kleding te delen,
ruilen met andere kinderen in de
buurt. Het materiaal is voor iedereen beschikbaar via
www.hetgroteverhaal.nl
De nieuwe stichting ‘het Grote
Verhaal’ wil verhalen uit de Bijbel aanreiken aan jonge kinderen en hun ouders. Sint Maarten is de start van het project,
hierna volgen nog meer verhalen
en activiteiten. De stichting
werkt voor Sint Maarten samen

met onder andere Nachtzon Media, Kwintessens en Branchevereniging voor Kringloopwinkels in
Nederland. Deze winkels zijn in
de weken voor 11 november omgebouwd tot clubhuizen van Sint
Maarten.
Parochies die Sint Maarten vieren opgelet. Grijp uw kans!
De trailer van de videoserie kunt
u vinden op de website van Het
Grote Verhaal en op de website
van het bisdom.

Noveen
Noveen voor jong en oud: negen
dagen stilstaan bij klimaat & armoede.
Op weg naar de Werelddag van
de Armen (13 november).
Hoe kunnen we samen verschil
maken als het gaat om de klimaatcrisis en de armoede? Die
vraag staat centraal tijdens de
wereldwijde driejarige campagne ‘Together We’. Hoe kijkt
bisschop De Korte aan tegen armoede en klimaat? Beluister een
gesprek met boeren hierover en
bid mee met de zusters van
Neerbosch en de Norbertijnen!
Geïnspireerd door de pauselijke
documenten Laudato Si’ en Fratelli Tutti willen we nieuwe vormen van solidariteit zoeken als
antwoord op de crises, waarmee
we veraf en dichtbij geconfronteerd worden: de milieu- en klimaatproblematiek en de problematiek van armoede, uitsluiting
en mondiale onverschilligheid,
die versterkt is door de coronapandemie. Hoe kunnen we samen bijdragen aan een betere
en gezondere wereld voor de
huidige en toekomstige generaties? Samen kunnen we verschil
maken!
Dit eerste jaar van de campagne
is gericht op het bewust worden

van de relatie tussen klimaatcrisis en de stijgende armoede. Je
van iets bewust worden vraagt
tijd om je in te lezen, erover na
te denken, erover te sparren
met anderen en …… voor gebed!
Daarom houden we van 3 t/m 11
november 2022 een Noveen,
waarin we afwisselend bidden en
reflecteren. Op zondag 13 november is het de Werelddag van
de Armen en dat wordt in de parochies gevierd.

Doe ook mee met deze internationale campagne en sluit je aan
bij de Noveen en de Werelddag
van de Armen! Jong en oud kan
mee doen want er is ook een
kindernoveen. Alle noveendagen
zijn vanaf 19.00 uur digitaal te
volgen via de website; steeds
vanaf een andere plek in het bisdom van ’s Hertogenbosch.
Je kunt je ook aanmelden voor
de Noveen via:
aanmelding@bisdomdenbosch.nl.
Wil je zondag 13 november naar
de kerk? Kijk dan welke parochie
bij jou in de buurt is:
www.zoekparochie.nl

WJD-kruis Tour door
Nederland
Van 14 oktober tot 6 november
2022 maakt het Wereldjongerendagen-kruis een tour door Nederland. Het vier meter hoge
kruis is een herkenbaar onderdeel van een landelijke pelgrimstocht door de bisdommen
op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus
2023 in Lissabon plaatsvinden.

De pelgrimstocht van het kruis
nodigt uit om de boodschap van
vrede, verzoening en verlossing
door te geven.
Op het moment van verschijnen
van deze nieuwsbrief maakt het
kruis een tour door ons eigen
bisdom. Gisteren, 26 oktober, is
het aangekomen in Mariënkroon
in Nieuwkuijk, vandaag vertrekt
het naar Den Bosch, waar het zal
verblijven in stadklooster San
Damiano, en Rosmalen. Vanuit
daar zal het kruis nog Eindhoven, Geldrop, Helmond en Asten
aandoen. Vanuit ons bisdom
wordt het kruis overgedragen
aan bisdom Roermond voor een
aantal dagen, waarna het weer
even voor 2 dagen terugkomt bij
ons voor een tussenstop in Cuijk
en Nijmegen. Daarna zal het
doorreizen naar bisdom Utrecht.

online te bekijken en bestellen.
Met de kant-en-klare folders en
enveloppen brengen parochies
hun lokale Actie goed en herkenbaar onder de aandacht. Ook
promotiemateriaal, zoals spandoeken, vlaggen, posters en stickers, zijn in de webshop te vinden. Materialen zijn daarnaast
eenvoudig op maat te laten maken voor de eigen kerk.

Jubileum
12½ jaar priester
29 november
J.H.E.T.M. Grubben pastoor H.
Drie-Eenheid Nijmegen (Oude
Kleefsebaan 123A, 6572 AK Berg
en Dal)
Drs. Th.M.C. Lamers vicaris-generaal bisdom Den Bosch en pastoor H. Martinus Cuijk (Kerkstraat 10, 5431 DS Cuijk)
F.M. De Meyer pastoor Sint Jozef (Driehoeven 1, 5076 BA Haaren)

Mocht je het leuk vinden om een
of meerdere activiteiten rondom
de tour van het kruis bij te wonen, contacteer dan Ingrid van
Zeeland via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of houdt de Instagram- of Facebookpagina van
Jong Bisdom Den Bosch goed in
de gaten over informatie rondom
de activiteiten. Mocht je niet
kunnen aansluiten, dan is gebed
voor deze pelgrimage natuurlijk
ook van harte welkom!

Actie Kerkbalans
Actie Kerkbalans heeft op maandag 26 september de webshop
geopend. Alle materialen voor
de Actie Kerkbalans 2023 zijn nu

Ing. H.G.J. van der Donk pastor
H. Nicasius (Jan Deckersstraat
22, 5591 HS Heeze)

‘Kom Heilige Geest’
De bisschop heeft kerkelijke
goedkeuring gegeven aan een
nieuw vormselproject, geschreven door Daniëlla Theuws en
Harm Schilder pr.: ‘Kom Heilige
Geest’. Voor meer informatie
over dit project kunt u contact
opnemen met parochie H.H.
apostelen Petrus en Paulus, of
de J.H. Newmanstichting:
kantoor@
parochiepetruspaulus.nl of
0497 38 76 18.

Driekoningenzingen
Een koning die zingt kun je nog
wel begrijpen, maar als het om
drie koningen gaat dan is er wel
iets bijzonders aan de hand.
Want drie zingende koningen zie
je niet iedere dag. Dat drie koningen zingen kan dan ook een
aankondiging zijn van iets groots
dat staat te gebeuren. Het gaat
in dit geval om het project Driekoningen zingen. Met het kerkelijke feest van Driekoningen vieren we dat de geboorte van Jezus geopenbaard is aan alle
mensen.
Wat is het?
Driekoningenzingen is een jaarlijks terugkerende activiteit die
parochies kansen biedt om kinderen en gezinnen mee te nemen in het geloof, op catechetisch, liturgisch, missionair en
diaconaal gebied. Deze activiteit
helpt de kinderen en hun ouders
te groeien in geloof. Ze wil hen
de vreugde van het geloof laten
ervaren, en laten delen met andere mensen, zowel binnen als
buiten de kerk.
Hoe werkt het?
In de kersttijd, speciaal met het
feest van Epifanie (Driekoningen) worden kinderen en gezinnen vanuit de parochie uitgezonden met de boodschap van Gods
liefde. Kinderen gaan zingend
van deur tot deur om de blijde
boodschap te delen met alle
mensen.

Bij elk huis waar ze komen, laten zij een huiszegen of een attentie achter (zoals een kerstge-

dachte of een sterretje). Mogelijk wordt hun bezoek beantwoord met een geldelijke gave.
Deze is bestemd voor een zelfgekozen goed doel hier, dichtbij of
in een ander werelddeel. Een
mooie manier om de kerstboodschap concreet te maken.
Wat willen wij bereiken?
Wij willen de Kerk naar buiten
brengen. Deze activiteit is een
kans om Kerk en maatschappij te
verbinden. Wij willen kinderen
op een ongedwongen manier de
blijde boodschap van Kerst laten
delen met mensen dichtbij huis
en ver weg. Wij laten de kinderen ervaren dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan
de realisatie van Gods koninkrijk
op aarde.

Gerardusfonds
Bisschop de Korte
steunt graag diaconale en
oecumenische projecten.
In dat kader is het
Gerardusfonds
opgericht.
Als u de bisschop wilt steunen, kunt u een gift overmaken.
Uw schenking is welkom op
bankrekeningnummer:
NL48 ABNA 0403 9331 10
ten name van:
Gerardusfonds Den Bosch
Bij voorbaat veel dank!

Voor wie is het bedoeld?
Deze activiteit is voor iedereen
bedoeld. Kinderen en gezinnen
zowel als ouderen, katholieken
en niet-katholieken, gelovigen
en niet-gelovigen, parochies en
vrijwilligers zijn onmisbare partners voor het slagen van deze
activiteit.
Hoe kan ik meedoen?
Vind je het een leuke activiteit
voor de kindernevendienst, gezinsviering, communie- of vormselvoorbereiding in jouw parochie?
Meld je dan rechtstreeks aan bij
pater Charles:
cebaasse@bisdomdenbosch.nl
of via:
familiepastoraat@
bisdomdenbosch.nl.
Kijk op www.driekoningenzingen.nl voor meer informatie en
kom samen met pater Charles en
het familiepastoraat online op
maandag 31 oktober van 19.00
tot 19.30 .
Laat weten dat je komt en we
sturen je een link.

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

