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BRABANTS KATHOLIEK
Vorig jaar september nam de liberale leider Klaas Dijkhoff met de nodige publiciteit afscheid van onze Kerk. Het uitschrijven van een katholiek is altijd een pijnlijk
gebeuren. In zijn verantwoording voor
zijn uitschrijving noemde Dijkhoff zich
wel Brabants katholiek. In een recent interview zegt hij dat het gaat om een zelfbedachte term. Het houdt in dat Dijkhoff
de vieringen niet meer bezoekt en moeite
heeft met de, in zijn ogen, conservatieve
geloofsleer. Maar hij zal nog steeds een
kaarsje branden in een kapel als iemand in
zijn omgeving ziek is. De Kerk is rijk aan
rituelen, van doop tot aan de dood, als een
omlijsting van het leven en dat is, ook in
de visie van de liberale leider, mooi.
Woonspiritualiteit
Ik heb het vermoeden dat in ons bisdom
veel mensen zich in de visie van de heer
Dijkhoff kunnen herkennen. Veel katholieken hebben in de afgelopen decennia
Kerk en kerkelijke ethiek vaarwel gezegd.
Zij plaatsen het instituut Kerk op een afstand en vinden de leer veel te streng maar
blijven wel cultuurkatholiek. In dat verband moet ik denken aan het onderscheid
dat het recente onderzoek Christenen in
Nederland van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) maakt tussen zoekspiritualiteit en woonspiritualiteit. Mensen met
een zoekspiritualiteit hebben een geloof

van een ongebonden, individualistische soort. Bijna alle katholieken, zowel kerkelijke gelovigen
als cultuurkatholieken, hebben
een woonspiritualiteit. Als katholiek deel je in een katholieke subcultuur van wieg tot graf. Ook katholieken die de zondagse liturgie
niet meer meevieren en moeite
hebben met de ethische opvattingen van de Kerk, wonen als het
ware in dit katholieke milieu. Zij
denken veeleer in termen van wij
dan ik; vinden gemeenschapszin
en solidariteit belangrijk en lopen
af en toe een kerk of kapel binnen
om een kaarsje te branden bij Maria. Zo hebben zij toch nog een
lijntje naar de hemel.
Open kerken
Tegen die achtergrond vond ik in
een recent artikel van de hand van
professor Paul van Geest belangwekkende gedachten. Hij woont
in Zuid Holland, om precies te
zijn in Berkel en Rodenrijs, en
constateert dat ook daar, zoals in
bijna alle dorpen en steden, het
zondagse kerkbezoek flink is afgenomen. Uit de nieuwe wijken
die er zijn gebouwd, komen nauwelijks mensen naar de zondagse
eredienst. Tegelijkertijd houdt de
hoogleraar een pleidooi om niet
alleen naar het bezoek op zondag
te kijken en vooral om onze kerkgebouwen iedere dag open te stellen. In kerken en kapellen die iedere dag open zijn, komen mensen soms kort, soms lang het huis
van God binnen om er te bidden,
te mediteren of zomaar stil te zijn,
zonder enige vorm van liturgie.
En heel vaak branden zij een
kaarsje bij Maria of een andere
heilige. In kerken die dagelijks
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open zijn, komen veel mensen die
op zondagmorgen verstek laten
gaan. Onze kerken blijken belangrijke plekken waarin gebeden, gemediteerd en soms gehuild kan
worden. Van Geest eindigt met de
hoop dat de afzonderlijk biddende
mensen een nieuwe gemeenschap
zullen vormen en zich verantwoordelijk zullen voelen voor het
voortbestaan van het kerkgebouw.
Oproep
Tegen die achtergrond doe ik
graag een oproep aan onze pastores en besturen om iedere dag zoveel mogelijk de kerkgebouwen
van ons bisdom open te stellen
opdat mensen een plek hebben
voor gebed en meditatie.
Leo Fijen heeft al meerdere keren
katholieken opgeroepen te stoppen met klagen dat het allemaal
minder wordt. Wij moeten niet
meehuilen met de wolven na de
zoveelste publicatie over minder
leden en kerkbetrokkenheid. Maar
hopelijk laten wij, als katholieken
uit het Bossche bisdom, zien dat
wij op een nieuwe manier relevant
kunnen zijn in het leven van mensen, niet in de laatste plaats door
kerkgebouwen open te stellen als
huizen van God én als huizen van
onderlinge gemeenschap.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda

Benoemingen / ontslagen

mei 2019
(ma-vrij 8.30 uur Eucharistie in de
kathedraal tenzij anders vermeld)
1 13.30 uur 50 jaar KDC Nijmegen
2-7 bedevaart Lourdes met de Orde van
Malta
9 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur dekensvergadering
20.00 uur verantwoordelijken KISI,
abdij Mariënkroon Nieuwkuijk
12 11.45 uur Eucharistie en bidtocht
Zoete Moeder, ’s-Hertogenbosch
13 10.00 uur classisvergadering
14.00 uur vergadering Refo 500
14 11.00 uur bisschoppenvergadering,
Vleuten
15 uitstapje bisdommedewerkers
16 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur priesterraad
19.30 uur visitatie parochie Heilige
Johannes de Doper, Schaijk
17 10.00 uur Unie NKV
17.30 uur vigilieviering Ridders van
het Heilig Graf, kathedraal
18 12.00 uur Eucharistie en riddermaaltijd Ridders van het Heilig Graf
19 Eucharistie
20 10.30 uur benoemingencommissie
21 15.00 uur barbecue met emeriti,
Nuland
22 10.30 uur werkbezoek Radboud
Universiteit Nijmegen
19.30 uur lezing, Nuland
23 10.00 uur stafvergadering
15.30 uur REA
24 11.00 uur lezing Avans,
’s-Hertogenbosch
14.00 uur lezing Tilburg University
25 19.00 uur vormseltoediening, Reusel
26 10.30 uur vormseltoediening,
Nijmegen
27 dag van de religieuzen
19.30 uur diakenberaad
28 16.00 uur lezing Aqua Viva,
Nijmegen
29 Nationale Synode, Dordrecht
30 Hemelvaartsdag
Eucharistie, kathedraal

Mevrouw L.M.J. van der ZeeHanssen te Mook per 1 februari
2019 de tijdelijke pastorale
opdracht en zending als pastoraal
werkster ten behoeve van de
parochie De Twaalf Apostelen te
Wijchen.
De eerwaarde heer A.B.M. van
Kempen te Sint-Michielsgestel
per 1 april 2019 eervol ontslag als
diaken van de parochie Heilige
Michaël te Sint Michielsgestel.
In memoriam
Op 6 april 2019 is overleden de
zeereerwaarde heer drs. Joannes
Martinus Josephus Daamen,
emeritus-pastor van de parochie
H. Catharina te Eindhoven en
emeritus volwassencatecheet van
het dekenaat Eindhoven.
De zeereerwaarde heer Daamen
werd geboren in Tilburg op 23
juni 1929 en tot priester van het
bisdom van ’s-Hertogenbosch
gewijd op 4 juni 1955. Hij was in
het bisdom achtereenvolgens
werkzaam als assistent te Tilburg
(parochie H. Martelaren van
Gorcum) van 1955 tot 1956, als
kapelaan te Oss (parochie H.
Gerardus Majella) van 1956 tot
1960, als kapelaan en
godsdienstleraar te Helmond
(parochies H. Bernadette en H.
Antonius van Padua en het St.
Carolus Borromeus College) van
1960 tot 1967 en als kapelaan te
Eindhoven (parochie Sint Joris)
van 1971 tot 1974. Van 1967 tot
1971 was hij studerend aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen
(pastoraal theologie-dogmatiek).
Per 1 september 1974 werd hij
benoemd tot pastor van de
parochie H. Catharina te
Eindhoven en per 1 januari 1977
tevens tot volwassencatecheet
voor het dekenaat Eindhoven uit

welke functies hem per 1 juli
1985 eervol ontslag is verleend.
Moge hij rusten in vrede!
Zorg voor kostbaar erfgoed
De vrees dat een prachtig stuk
cultureel erfgoed verloren zou
gaan, was groot toen er maandagavond 15 april een grote uitslaande brand uitbrak in de Notre
Dame van Parijs. Miljoenen
mensen van over de hele wereld
volgden het nieuws op de voet.
Gelukkig kwam nog geen dag
later het bericht dat de structuur
en de façade van het iconische
gebouw gered zijn, alsook ook
een deel van de kunstwerken,
relikwieën en de schatkamer. Er
zal nog wel enige tijd overheen
gaan voordat duidelijk is hoe
groot de schade aan de kerk is,
wanneer er met de heropbouw
begonnen kan worden en wie dat
werk het beste kan doen. Intussen
hebben wij allemaal de zorg voor
een ander prachtig stuk erfgoed het mooiste, zo zegt paus Franciscus - dat we kunnen nalaten: het
geloof. Het helpen van kinderen,
van jongeren en volwassenen om
de Heer meer en meer te kennen
en lief te hebben, is het mooiste
educatieve avontuur dat we kunnen aangaan, dat is de Kerk opbouwen.
Zoals er voor de Notre Dame
naast de vele weldoeners, ook
aannemers, zinkwerkers, glazeniers en metselaars nodig zijn, zo
zijn er voor het mooiste stuk erfgoed, naast de vele gelovigen,
catechisten nodig. Paus
Franciscus heeft het dikwijls over
hen. En wat mij opvalt is dat hij
niet spreekt over mensen die als
cate-chist werken, maar allereerst
over mensen die catechist zíjn.
Naast een grote kennis van het
christe-lijk geloof en tal van
vaardig-heden, benadrukt hij het
belang van het leven van de

catechist. Het gaat bovenal, zo zegt hij,
om ‘het zijn’. Mensen moeten in het leven
van de catechist het Evangelie kunnen
zien, de Blijde Boodschap kunnen lezen.
Een catechist legt getuigenis af van het
geloof, dient coherent te zijn in zijn eigen
leven om zo anderen te kunnen leiden
naar de ontmoeting met Christus.
Catechist zijn is niet eenvoudig. Het
vraagt om groei in verbondenheid met
Christus, om moed en doorzettingsvermogen om Hem steeds weer na te volgen in
die beweging van uit jezelf treden en naar
anderen toe gaan, om creativiteit en souplesse om in steeds wisselende omstandigheden het Evangelie te verkondigen.
Er zal veel geïnvesteerd moeten worden
om de Notre Dame enigszins in haar oude
glorie te doen herrijzen. Om het mooiste
erfgoed - het geloof - zo’n gruwelijke verwoesting te besparen, investeert het
bisdom nu al in de opleiding van
catechisten. Wordt u één van hen?
Ellen Kleinpenning
Informatie: www.bisdomdenbosch.nl.
Voor vragen kunt u terecht bij:
vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

Jubilea
60 jaar priester
23 mei
W.P.M. van Bergen em.-pastor Bergeijk
(Nieuwstraat 11, 5521 CA Eersel)
J.F.A.M. van Corven em.-pastoor SintMichielsgestel (Victoriastaete, De
Beemden 74, 5271 BJ SintMichielsgestel)
L.H.A.M. v.d. Hoven oudmoderator/godsdienstleraar LTS
Valkenswaard (Neuhoferstrasse 32,
D-53945 Lommersdorf Blankenheim
W.J.M. Muskens em.-pastoor Haaren
(Kerkstraat 25, 5076 AS Haaren)
55 jaar priester
23 mei
C.J.E. Remmers em.-pastoor
Hilvarenbeek (Joh. Van Brabantlaan 42,
5081 SE Hilvarenbeek)

A.J. Verschure pastor Eersel e.o.
(Steenselseweg 4, 5511 AG
Knegsel)
50 jaar priester
31 mei
Drs. C. Mennen em. pastoor Oss
(De Klok 24, 5251 DN Vlijmen)
H.A.J. van Winkel oudlegeraalmoezenier (’t Landschut
14, 5583 AV Waalre)
25 jaar priester
28 mei
H.J.M. van Dooren em.-pastoor
Beuningen (Van Heemstraweg
58b, 6641 AE Beuningen)
Drs. H.G.T.J. Miltenburg
deken-pastoor Tilburg (Bisschop
Zwijsenstraat 3, 5038 VA
Tilburg)
A.A.C. Smulders pastoor Veghel
(Burg. De Kuyperlaan 1, 5461
AA Veghel)
R.J.J. Roefs pastoor Beuningen
(Dorpssingel 2, 6641 BE
Beuningen)
N.C.M. Swagemakers pastoor
Helmond (Hoofdstraat 157, 5706
AL Helmond)
12½ jaar diaken
5 mei
A.C.P.M. van Diessen diaken
Waalwijk (Grotestraat 285, 5141
JT Waalwijk)
Jubilea die nog niet gepubliceerd waren

Verdiepingsweekenden over
roeping
In het weekend van 24 tot en met
26 mei organiseert Jong Bisdom
Den Bosch twee parallelle verdiepingsweekenden over roeping,
waarbij de dames en heren, los
van elkaar, de diepte in gaan.
De dames zijn te gast bij het missieklooster Heilig Bloed in AarleRixtel. De heren zijn welkom in
de Sint Willibrordsabdij te
Doetinchem.
‘Welke levenskeuzes maak je?
Naar wie of wat luister je?’ Die
vragen staan centraal in het verdiepingsweekend voor dames in
Aarle-Rixtel. Het weekend ademt
het leven van het klooster. Door
‘real life stories’ worden de deelneemsters meegenomen de diepte
in. Bovendien leren ze elkaar en
zichzelf beter kennen. Ze worden
uitgenodigd op zoek te gaan naar
hun roeping. Het programma begint op vrijdagavond 24 mei om
19.30 uur en eindigt op zondag 26
mei aan het einde van de middag.
Voor wie wil is, er aansluitend
nog de gelegenheid om de vespers
mee te bidden en een avondmaaltijd te gebruiken.
Tijd: Starttijd vrijdag 24 mei
19.30 uur / Eindtijd zondag 26
mei 16.00 uur of 19.00 uur
Locatie: Missieklooster Heilig
Bloed, Kloosterdreef 7, AarleRixtel
Aanmelden kan tot 16 mei via:
www.jongbisdomdenbosch.nl.
Er is beperkt plaats.

50 jaar priester
2 april
Mgr. drs. J.B.F. Schröder oud
vicaris-generaal bisdom
40 jaar priester
3 maart
Drs. H.W.A. Lenders em.pastoor Tilburg (Vincentiusstraat
127, 5038 SR Tilburg)

De heren zullen kennismaken met
elkaar en met het leven van de
benedictijner monniken. Broeder
prof. dr. Thomas Quartier osb zal

de deelnemers inhoudelijk begeleiden en
met hen spreken over het thema: ‘Roeping: een radicale levensweg?’ Inloop is
vrijdagavond 24 mei vanaf 17.00 uur.
Later die avond aansluiten is geen enkel
probleem. Bij de aanmelding kan een verwachte aankomsttijd aangegeven worden.
Het weekend eindigt zondag na de lunch,
rond 13.00 uur.
Praktische informatie (heren):
Tijd: Inloop vrijdag 24 mei vanaf 17.00
uur. Eindtijd zondag 26 mei 13.00 uur
Locatie: Sint Willibrordsabdij, Abdijlaan
1, Doetinchem
Aanmelden kan tot 9 mei via:
www.jongbisdomdenbosch.nl. Er is
beperkt plaats.
De kosten voor beide weekenden
bedragen € 50,- (inclusief verblijf en
maaltijden). Mochten kosten een
probleem zijn, neem dan even contact op
met Ingrid van Zeeland.

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

Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met Ingrid van
Zeeland (jongerenwerkster
Bisdom van ’s-Hertogenbosch):
ivzeeland@bisdomdenbosch.nl
of 073 523 20 61
Boek Lieve Paus Franciscus
voor communicanten
Berne Media, Uitgeverij Abdij
van Berne stelt 700 exemplaren
van het boek ‘Lieve Paus
Franciscus’ via parochies gratis
beschikbaar voor eerste
communicanten in het Bisdom
van ’s-Hertogenbosch. In het
boek geeft paus Franciscus
antwoord op brieven van
kinderen (6-10 jaar) uit de hele
wereld.

Mocht uw parochie interesse
hebben, stuur dan een mail naar
het secretariaat van het bisdom
via avdels@bisdomdenbosch.nl.
Vermeld s.v.p. het aantal
communicanten waaraan u het
boek wilt geven, dan zorgen wij
ervoor dat de boeken naar u
worden verstuurd. Elke parochie
kan eenmalig gebruik maken van
het aanbod. Het aanbod geldt
zolang de voorraad strekt.
Zondag 12 mei 2019 - Mariaommegang Den Bosch
In het centrum van ’s-Hertogenbosch wordt op de tweede zondag
van mei de jaarlijkse Mariaommegang gehouden. De bidtocht kent een rijke historie. Een
middeleeuwse legende vertelt dat
Maria gedurende de dagen van de

pest in een stormachtige nacht de
stad doorkruiste. De volgende
ochtend bleken de zieken, in de
straten die zij had doorwandeld,
genezen te zijn.
Uit dankbaarheid werd besloten
Maria in een jaarlijkse processie
te eren.
Leden van de Broederschap van
Onze Lieve Vrouw dragen het
beeld van de Zoete Moeder
ongeveer een uur door de
Bossche binnenstad. Het gevolg,
dat bestaat uit bedevaartgangers,
de bisschop, de plebaan, priesters
en diakens, broederschappen,
koren, gilden en orkesten, loopt
samen met de leden van De Broederschap deze route door de
smalle straatjes van het centrum.
Veel bewoners langs deze
‘beeweg’ tonen hun verbondenheid met Maria en deze bijzondere Bossche traditie door voor
het raam van hun woning een
kaars, bloemen of een afbeelding
van Maria te plaatsen, of door de
gevel van hun huis van een
blauw-witte vlag te voorzien.
Iedereen is van harte welkom om
aan te sluiten.
Priesters en diakens die willen
deelnemen aan de processie
worden verzocht om hun liturgische kleding mee te nemen. Zij
kunnen zich omkleden in de
sacristie of de kooromgang van
de Sint-Jan.
Datum: 12 mei. De stoet vertrekt,
na afloop van de eucharistieviering van 11.45, rond 12.45-13.00
uur, vanuit de Sint-Jan.
Na terugkeer in de kathedraal is
er een korte gebedsdienst ter afsluiting.
Voor meer informatie:
www.zoetelievevrouw.nl

