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DIALOOG MET DE ISLAM
Begin februari maakte paus Franciscus
een opmerkelijke reis. Als eerste paus bezocht hij de Verenigde Arabische Emiraten en daarmee een van de hartlanden van
de islam. Het motto van de reis vormde
een regel uit een beroemd gebed van Sint
Franciscus van Assisi: “Heer, maak mij
tot een werktuig van uw vrede.” Precies
800 jaar geleden, in 1219, zocht de heilige
Franciscus de sultan in Egypte op. Ondanks geloofsverschillen zag Sint Frans de
sultan als een schepsel van God. Tijdens
de vijfde kruistocht maakte Franciscus zo
een indrukwekkende vredesmissie en
wilde hij de aversie en vijandschap tussen
christenen en moslims doorbreken. Met
eenzelfde intentie maakte de paus zijn reis
naar Abu Dhabi.
Toekomst aarde
Onze Kerk is georiënteerd op dialoog met
de andere godsdiensten, heel bijzonder
ook de islam. Christenen en moslims vormen samen meer dan de helft van de wereldbevolking. Voor de toekomst van onze
aarde is een modus vivendi dus uitermate
belangrijk. Natuurlijk zijn er grote theologische verschillen maar als het gaat om
sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid
moeten christenen en moslims eendrachtig
de schouders eronder zetten. Alleen door
intensieve samenwerking kunnen de grote
uitdagingen van onze tijd, niet in de laatste plaats het zorgvuldig beheer van Moeder aarde, worden aangepakt.

In Abu Dhabi ondertekenden de
paus en een belangrijke soennitische leider een document waarbij
ieder geweld in naam van God
wordt veroordeeld. Moslims doden op dit moment, met een beroep op God, andere mensen en
tot in een vrij recent verleden hebben christenen hetzelfde gedaan.
Het is belangrijk dat de band tussen God en menselijk geweld definitief wordt doorgeknipt.
Dialoog en bemoedigen
Paus Franciscus komt op voor een
hartelijke dialoog met de islam
maar pleit volstrekt niet voor een
onvruchtbare vermenging van de
godsdiensten. De dialoog met de
islam en de andere wereldgodsdiensten betekent immers niet de
loochening van de uniciteit van
Gods openbaring in Jezus Christus. De waarheid die Christus is,
wil de paus op geen enkele manier
te grabbel gooien. Maar in het getuigend gesprek met moslims zal
altijd de waardigheid van de gesprekpartner centraal staan en kan
dus nooit sprake zijn van onvrijheid en geweld. Integendeel, het
winnen van mensen voor Christus
en zijn Evangelie vindt principieel
in vrijheid en geweldloos plaats.
De paus kon op zijn reis tijdens de
viering van een feestelijke Eucharistie zijn geloofsgenoten en andere christenen bemoedigen. Wij
moeten realistisch zijn en niet naief. Vaak leeft de christelijke minderheid in een door de islam gedomineerd land onder moeilijke
omstandigheden. De pelgrimage
van de paus had dan ook als doel
om zijn islamitische gastheren te
wijzen op het grote belang van
godsdienstvrijheid. Christelijk
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respect voor moslims moet samen
gaan met islamitisch respect voor
christenen.
Dwaze beschuldiging
Hoewel de meeste katholieken
dankbaar zijn voor de recente reis
van de paus, is er ook op verschillende katholieke sites, die paus
Franciscus slecht gezind zijn,
forse kritiek uitgeoefend. Door
zijn optreden in de Verenigde
Arabische Emiraten zou de paus
zelfs een afvallige zijn geworden.
Een even lachwekkende als verdrietig makende beschuldiging.
Het beleid van de paus is immers
helemaal in de lijn van de verklaring Nostra Aetate, een document
van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) over de relatie
van de Kerk met de andere wereldgodsdiensten. Wij vinden daar
een dubbele inzet: de bereidheid
tot dialoog met andersgelovigen
maar ook het ondubbelzinnig belijden van Christus als de Weg, de
Waarheid en het Leven. Het is
dan ook ontzettend pijnlijk dat het
kerkvolk door bepaalde sites op
een dwaalspoor wordt gebracht en
zo de band met de huidige Petrus
onder druk wordt gezet.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda
maart 2019
Ma-vr 8.30 uur Eucharistie in de
kathedraal (tenzij anders vermeld)
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12.00 uur Christenunie
Eucharistie parochie
10.33 uur ontvangst prins Carnaval
en zijn gevolg
13.30 uur Pax Christi, Utrecht
Aswoensdag - H. Mis met askruisje
10.00 uur stafvergadering
14.00 uur Orde van Malta
15.00 uur Utrechtse Officialaat
11.00 uur lezing Paulusabdij,
Oosterhout
16.00 uur vesper Sint-Janscentrum
19.30 uur Lekenraad
11.00 uur bisschoppenvergadering,
Vleuten
19.30 uur lezing Christenunie,
Utrecht
10.30 uur lezing, Helmond
19.30 uur kerkenvisie bisdom
10.00 uur stafvergadering
14.00 uur dekensvergadering
19.30 uur kerkenvisie bisdom
19.00 uur H. Vormsel, Middelbeers
avond: Stille Omgang Amsterdam
10.00 uur Eucharistie kathedraal
15.00 uur KNR Milieuwerkgroep
20.00 uur lezing, Vlijmen
10.00 uur dienstverlenersoverleg
10.30 uur multilateraal beraad
14.00 uur lezing, Uden
10.00 uur stafvergadering
16.00 uur lezing, Apeldoorn
10.30 uur Unie NKV
12.00 uur ontmoeting, provinciehuis
11.00 uur kerkenbeurs, Utrecht
18.00 uur H. Vormsel, Eersel
11.15 uur Eucharistie b.g.v. het 650jarig bestaan parochie Bokhoven
19.30 uur diakenberaad
10.30 uur benoemingencommissie
14.00 uur bezoek Franciscaanse
visitator
18.00 uur netwerkavond, bezinningscentrum Emmaus, Helvoirt
10.00 uur stafvergadering
19.30 uur parochievisitatie
19.00 uur H. Vormsel, Wintelre

30 Power of Fire, Vormseldag
31 Eucharistie parochie
Benoemingen / ontslagen
De heer drs. R.A. Gruijters te
Oss per 1 januari 2019 de pastorale zending en opdracht als pastoraal werker in de Penitentiaire
Inrichting Vught te Vught.
De weleerwaarde pater Alexis
Ndzalouma Cssp te Eindhoven
per 16 januari 2019 benoeming tot
pastor (kapelaan) van de parochie
Sint Petrus’ Stoel te Eindhoven.
De zeereerwaarde pater C.A.M.
van Gorp scj te Nijmegen per
1 februari 2019 eervol ontslag als
pastor van de parochie Heilige
Stefanus te Nijmegen.
De zeereerwaarde heer prof. dr.
H.W.M. Rikhof te Heilig Landstichting per 1 februari 2019
eervol ontslag als waarnemend
pastoor van de parochie Heilige
Drie-eenheid te Nijmegen.
Mevrouw M.J.H. Drent te
Wijchen per 1 februari 2019 de
opdracht als coördinator familiepastoraat in de parochie Heilige
Martinus te Cuijk onder gelijktijdig eervol ontslag van de pastorale opdracht als pastoraal
werker van de parochie De
Twaalf Apostelen te Wijchen.
Mevrouw drs. M.F.F. Feuth te
Nuenen per 1 februari 2019 eervol
ontslag van de pastorale opdracht
als pastoraal werkster van de parochie Heilig Kruis te Nuenen.
De weleerwaarde pater Candido
Sousa Luhuma Cssp te Handel
per 1 februari 2019 benoeming tot
pastor (kapelaan) van de parochie
Heilige Willibrordus te Gemert.
De weleerwaarde pater Yves
Mambueni Makiadi mccj te
Nijmegen per 1 maart 2019
benoeming tot pastor (kapelaan)
van de parochie De Twaalf
Apostelen te Wijchen.

Mevrouw drs. J.G.M. Rens te
Molenhoek per 1 april 2019
eervol ontslag van de pastorale
opdracht als pastoraal werkster
van de parochie Heilige Drieeenheid te Nijmegen.
Huwelijksmagazine
‘Ja ik wil’
Onlangs zag het nieuwe
huwelijksmagazine ‘Ja ik wil’ het
daglicht. Een magazine over
trouwen in de Katholieke Kerk,
uitgegeven door het Centrum voor
Huwelijk en Gezin van het bisdom Roermond en door het Sint
Franciscuscentrum van het bisdom Breda.

Het blad biedt een frisse aanblik:
mooie foto’s, luchtige tekeningen
en natuurlijk de nodige hartjes. De
teksten zijn goed leesbaar, niet te
lang en afgedrukt in een grote
letter. Ook mensen die niet graag
lezen kunnen ermee uit de voeten.
Het magazine bevat drie delen.
Het eerste deel gaat over de liefde. Na een korte uitleg volgt een
interview met een echtpaar en een
uitgebreide boekentafel. Hierin
wordt kort een aantal toegankelijke boeken over liefde besproken. Het tweede deel belicht het
huwelijk als sacrament. De uitleg
is helder, beknopt en liefdevol.
Daarna volgen enkele mooie
interviews en getuigenissen. Het
derde deel over vruchtbaarheid

raakt de tere onderwerpen seksualiteit en
kinderen krijgen aan. Ook dit gebeurt op
een rustige en evenwichtige wijze. Het
magazine sluit af met luchtige weetjes
over verschillen tussen mannen en
vrouwen, en een overzicht van relevante
websites.
Een gevarieerd blad voor aanstaande
echtparen, met veel mogelijke lijntjes naar
een huwelijksvoorbereiding. Ook echtparen die al langer getrouwd zijn kunnen
hun voordeel doen met de vele tips voor
‘goed onderhoud’ van de relatie.
Het magazine kost € 1,75 en is te bestellen
bij het Carolushuis in Roermond.
Missie-evenement
Gedoopt & Gezonden
Save the date: Zaterdagmiddag 19 oktober
2019, Jacobikerk Utrecht
In het kader van de door paus Franciscus
uitgeroepen bijzondere missiemaand bij
het 100 jarig jubileum van de pauselijke
brief Maximum Illud, vindt op 19 oktober
2019 een groots landelijk missie-evenement plaats met belangwekkende sprekers, workshops en een informatiemarkt.
Nadere informatie over het programma
volgt.
Voor dit event
werken de
missiesecretarissen van de
bisdommen
samen met de
Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR),
Vastenactie, Missio en de Week
Nederlandse Missionarissen en diverse
nieuwe bewegingen.
Dit event wordt niet alleen aanbe-volen
voor pastores, maar zeker ook voor alle
missievrijwilligers! Voor een
kinderprogramma wordt gezorgd.
13 april: Open Huis
Opleidingshuis bisdom
Theologie studeren in deeltijd? Diaken of
catechist worden? Roeping tot het
priesterschap? Het Sint-Janscentrum in
’s-Hertogenbosch is al ruim dertig jaar het

vormingshuis van het bisdom
waar verschillende opleiding
worden aangeboden. Op zaterdag
13 april organiseert het SintJanscentrum tussen 10.00 en
12.00 uur een Open Huis waarbij
vier opleidingen zich presenteren.

Aan het Sint-Janscentrum worden
jonge mannen opgeleid en voorbereid op de wijding tot priester
of permanent diaken. Leken kunnen een kerkelijk erkende studie
in de Godsdienstwetenschappen
volgen (vaak aangeduid als theologie-studie). Zij kunnen ook worden opgeleid en voorbereid op de
zending tot catechist.
De opleiding tot catechist is voor
velen nog een onbekende. In de
toekomst zullen we de catechisten
steeds vaker tegenkomen. Het zijn
leken die met een degelijke opleiding worden ingezet om kartrekker te zijn in de missionaire omvorming van de eigen parochie; of
anders gezegd: om samen met
priesters, diakens en pastoraal
werkers handen en voeten te geven aan de missionaire uitdaging
waartoe Mgr. De Korte in de
notitie Samen bouwen in vertrouwen oproept.
Om u te informeren over de
verschillende opleidingen zijn op
zaterdag 13 april 2019 de deuren
van het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4, Den Bosch) geopend voor
het Open Huis. Naast de informatie die u geboden wordt, kunt u
daar ook terecht met al uw vragen.
Meer informatie en een
programma van het Open Huis
vindt u op:
www.bisdomdenbosch.nl en op
www.sint-janscentrum.nl

Verdiepingsdag
‘Tune Your Identity’
Op zondag 10 maart organiseert
Jong Bisdom Den Bosch in
samenwerking met KSN
(Katholieke Studenten Nijmegen)
een verdiepingsdag in de vastentijd: Tune Your Identity.

Onder leiding van zuster
Madeleine Bouman, van het missieklooster Heilig Bloed uit AarleRixtel, zullen jongeren zich verdiepen in vragen als: Wat is jouw
weg met God en welke roeping
heb jij? Wat vraagt God van jou
in de (levens)keuzes die je maakt?
Durf jij het aan om in beweging te
komen en te luisteren welke weg
God met jou wil gaan?
Er zal om 10.30 uur gestart worden met een eucharistieviering in
de Maria Geboortekerk, Berg en
Dalseweg 40 te Nijmegen, waarna
er een lunch zal zijn.
In de middag zal Zr. Madeleine
een interactieve inleiding geven
waarbij ook naar buiten wordt gegaan.
Om 17.00 uur sluiten we de dag af
met een moment van aanbidding
in de kerk, om daarna te borrelen
in de jongerenkelder.
Deelname aan de verdiepingsdag
is gratis.
Aanmelden kan via het online
formulier, welke te vinden is op:
www.jongbisdomdenbosch.nl
Voor meer informatie over deze
verdiepingsdag kunt u contact
opnemen met Ingrid van Zeeland
(jongerenwerkster bisdom) via:
jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Netwerkbijeenkomst
26 maart 2019
Op dinsdagavond 26 maart organiseert het
bisdom in bezinningscentrum Emmaus in
Helvoirt de jaarlijkse netwerkbijeenkomst
voor het pastoraal kader en vrijwilligers in
de parochies. De avond staat dit jaar in het
teken van het thema ‘God verbindt ons’

De bijeenkomst wordt ingeleid door prof.
dr. Thomas Quartier osb, monnik van de
Willibrord-abdij in Doetinchem, directeur
van het Benedictijns Centrum voor
Liturgische Studies aan de Radboud
Universiteit Nijmegen en hoogleraar voor

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van het
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 kunnen doorgeven
worden via het mailadres:
nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl
Bezoekadres:
Parade 11
5211 KL ’s-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 1070
5200 BC ’s-Hertogenbosch
T: 073 523 20 20
E: nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl
W: www.bisdomdenbosch.nl
Verschijnt elf maal per jaar

Monastieke Spiritualiteit aan de
KU Leuven.
In zijn lezing ‘God verbindt
ons – kiemcellen van kerk in onze
tijd – neemt hij de deelnemers
mee naar de beroemde Regel van
Benedictus.
Na de inleidende lezing wordt in
workshops de thematiek verder
verdiept. Er zijn acht workshops
die, verspreid over twee ronden,
worden aangeboden (jongeren,
catechese, diaconie, missie, archief, kerkelijke kunst, bouwzaken, communicatie). Het
programma van de avond is als
volgt:
17.45 uur Ontvangst met soep en
broodjes
18.15 uur Vesperviering in de
kapel
18.45 uur Lezing door br. Thomas
Quartier osb; na afloop gelegenheid voor vragen en gesprek
19.30 uur 1e ronde workshops
20.30 uur Koffiepauze
21.00 uur 2e ronde workshops
22.00 uur Afsluitende borrel
Parochies hebben eerder een uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen met een programma en
een overzicht van de inhoud van
de workshops.
Aanmelden voor de netwerkbijeenkomst graag vóór 11 maart
2019 per e-mail:
avdels@bisdomdenbosch.nl
Wij stellen het zeer op prijs, u op
dinsdag 26 maart vanaf 17.45 uur
te mogen verwelkomen in Bezinningscentrum Emmaus, Helvoirt.
Studiedagen 7 en 8 maart
2019 Sint-Janscentrum
Zoals vorige jaren richt het SintJanscentrum ook nu weer twee
studiedagen in, volgend op
Aswoensdag.
Verleden jaar vond in Rome een
belangrijke synode plaats over
jongeren. Het Sint Janscentrum
wil bij deze thematiek aansluiten,

vanuit een positieve invalshoek.
Nu de geloofsoverdracht minder
dan vroeger op school gebeurt,
rijst de vraag: hoe kunnen we als
Kerk de jeugd bereiken en
aanspreken? Parochie én ouders
hebben hierin een belangrijke
opdracht. Kunnen zij hun
materiaal aanreiken om kinderen
en jongeren de weg naar het
christendom en het geloof te laten
ontdekken?
Om op deze en dergelijke vragen
een antwoord te bieden, is het
volgende programma samengesteld.
donderdag 7 maart:
9.30 uur ontvangst
10.00 uur Mevr. A. WijnsKlarenbeek: Het vormingsprogramma ‘Follow Me!’
11.30 uur Z.E.H. drs. J. Smith /
mevr. H. Opstal: Geloofsoverdracht in beeld
12.30 uur Middagmaal
15.00 uur Mgr. dr. E. De Jong,
hulpbisschop Bisdom Roermond:
De Bisschoppensynode over
‘Jongeren, het geloof en de
onderscheiding van de roeping’(oktober 2018)
18.00 uur vespers gevolgd door
broodmaaltijd
vrijdag 8 maart
9.00 uur ontvangst
9.30 uur H.E.H. drs. P. Kuipers,
rector Ariënsinstituut:
Roeping en onderscheiding
11.00 uur E.H. dr. B. Benats: Met
jongeren mee op weg in een
cultuur van ontmoeting. Een
uitdaging voor de Kerk vandaag
In verband met de praktische
organisatie verzoekt de
organisatie u zo snel mogelijk aan
te melden, als het enigszins kan
voor 1 maart, bij het Sint
Janscentrum.
Voor wie dat wenst, kan
gelegenheid tot overnachting
aangeboden worden op het
seminarie.

