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DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT
Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw
is onze samenleving in snel tempo veranderd. Door een hogere scholing van de bevolking en een snel toenemende welvaart
kreeg de ontplooiing van het individu
steeds meer accent. Zelfrealisatie werd
een belangrijk doel in het leven. Tallozen
hebben afscheid genomen van gevestigde
instituten zoals politieke partijen en vakbonden. Ook de kerken worden veelal gezien als een blokkade voor de verlangde
zelfontplooiing. Niet weinig Nederlanders
hebben dan ook de kerk vaarwel gezegd.
Ontkerkelijking
Snelle ontkerkelijking leidt ook tot een
snelle ontkerstening. Religieuze opvattingen over goed en kwaad, met name ook
op het terrein van seksualiteit, huwelijk en
gezin, werden in enkele decennia door de
meerderheid van de bevolking losgelaten.
Verreweg de meeste vrouwen vinden hun
levensvervulling niet alleen in het gezin
maar streven ook naar een betaalde baan.
Samenwonen gold nog niet zo lang geleden als een schande. Op dit moment wordt
het de gewoonste zaak van de wereld gevonden. Homoseksualiteit was twee generaties geleden een taboe. Nu heeft de
meerderheid homoseksualiteit geaccepteerd en dan niet alleen de voorkeur maar
ook de daad.
Minderheid
Deze cultuurontwikkeling stopt niet bij de
kerkdeur. Integendeel, veel christenen zijn

blij met de veranderingen; anderen hebben er grote moeite mee.
Het gevolg is een grote verscheidenheid aan opvattingen over allerlei micro-ethische kwesties binnen onze parochies en kerkelijke
gemeenten. Een onderling gesprek
over ethiek vindt soms plaats,
maar veel vaker lukt dat niet vanwege hoogoplopende emoties.
Feitelijk wordt daarom in talloze
geloofsgemeenschappen een dialoog over morele zaken vermeden. Gedogen en er verder niet
over spreken, lijkt dan de beste
oplossing.
Nashvilleverklaring
Toch zijn er soms gebeurtenissen
die de zaak weer op scherp zetten.
Bijna iedereen heeft gehoord over
de Nashvilleverklaring. Deze oorspronkelijk evangelische tekst uit
de Verenigde Staten heeft niet alleen in de christelijke wereld maar
ook in de seculiere media en de
wereld van de politiek voor de nodige ophef gezorgd. Dit duidelijke, maar ook weinig pastorale,
geluid uit conservatief christelijke
hoek met een scherpe veroordeling van homoseksualiteit werkte
als een rode lap op een stier. Het
gevolg laat zich raden. De media
schreeuwden moord en brand;
bijna alle politieke partijen namen
afstand van de verklaring en binnen de christelijke gemeenschap
ontstond er grote onderlinge beroering.
Democratie
Niet weinig politici voelden zich
gedwongen om te reageren omdat
ook de leider van de SGP de verklaring steunde. Wij leven in een
democratie. Als gevolg daarvan is
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in de afgelopen decennia een aantal wetten in het parlement aanvaard waar rechtzinnige christenen principiële bezwaren tegen
hebben. Ik noem de abortuswet,
de euthanasiewet en de wet die
het huwelijk tussen mensen van
hetzelfde geslacht regelt. Nu is
democratie meer dan de helft plus
een. Wij leven in een democratische rechtsstaat en dat impliceert
dat de meerderheid optimaal
ruimte biedt aan afwijkende
standpunten. Tot nu toe mogen
joodse mensen hun jongetjes besnijden en de Bijbelse voedselwetgeving naleven. Tot nu toe
mogen moslims halal slachten. En
tot nu toe mogen orthodoxe christenen vragen blijven stellen bij het
fenomeen samenwonen en homoseksuele relaties. Ik hoop en bid
dat in Nederland, als democratische rechtsstaat, de seculiere
meerderheid de verdraagzaamheid
kan opbrengen om deze minderheidsstandpunten te blijven accepteren.
Moreel beraad
Ondertussen gaat de cultuurontwikkeling door. Christenen worden door die ontwikkeling uitgedaagd. Tradities ontwikkelen zich.
Wat zegt de Heilige Schrift en de
katholieke traditie? En wat zegt
Gods Geest vandaag tot de Kerk.
Wat is heilzaam en wat is heilloos? Welke ontwikkeling is te
verbinden met het evangelie van
Christus en welke niet? In onderling moreel beraad moet de Kerk
daarop zelf antwoorden blijven
formuleren. En wel van binnenuit
en dus niet gedwongen door liberale politici of seculiere media.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda
Februari 2019
Ma-vr 8.30 uur Eucharistie in de kathedraal
(tenzij anders vermeld)
1 11.00 uur delegatie van de bisschoppen met CDA, Rotterdam
14.00 uur platform Rome-Reformatie, Utrecht
3 installatie pastoor Robert van Aken,
St. Oedenrode
4 11.00 uur Permanente Raad, Utrecht
5 10.00 uur dienstverlenersoverleg
6 12.30 uur viering 10 jaar Dag van het
Jodendom, Amsterdam
7 10.00 uur stafvergadering
20.00 uur catechese Broederschap van
Onze Lieve Vrouw
8 14.00 uur studiedag KVO, SintJanscentrum
9 bezinning CDA-congres, Amsterdam
10 installatie plebaan Vincent Blom,
12 16.00 uur conferentie over eenzaamheid, Den Haag
14 10.00 uur stafvergadering
14.00 uur priesterraad
19.30 uur parochievisitatie
15 15.00 uur Sint-Janslezing, kathedraal
17 installatie pastoor Geertjan van
Rossem, Boxtel
19 10.00 uur ontmoeting Nederlandse en
Vlaamse bisschoppen
20 19.30 uur lezing, Engelen
21 10.00 uur stafvergadering
15.30 uur REA
22 14.00 uur KVO, ’s-Hertogenbosch
24 installatie pastoor John van de Laar,
Uden
26 18.00 uur Oetelconcert,
’s-Hertogenbosch
27 17.30 uur bezoek Radboud
Universiteit, Nijmegen
28 10.00 uur stafvergadering
15.00 uur kapittel
Benoemingen / ontslagen
Mevrouw drs. M.A.C. van Eck te
Westervoort per 1 januari 2019 de
pastorale zending en opdracht als
pastoraal werkster van de parochie Heilig
Kruis te Nuenen.

De heer drs. R.H. Veerman te
Dordrecht per 1 januari 2019
eervol ontslag van de pastorale
opdracht als pastoraal werker in
de Penitentiaire Inrichting Vught.
De zeereerwaarde pater K. Obiedzinski SChr te Amsterdam per 1
januari 2019 benoeming tot pastoor van de personele parochie
voor Poolssprekenden De Goddelijke Barmhartigheid te Eindhoven.
De zeereerwaarde heer drs.
J.H.E.T.M. Grubben te Boxtel
per 1 februari 2019 benoeming tot
pastoor van de parochie Heilige
Drie-eenheid te Nijmegen onder
gelijktijdig eervol ontslag als
pastoor van de parochie Heilig
Hart te Boxtel.
De zeereerwaarde heer N.C.M.
Swagemakers te Nijmegen per 1
februari 2019 benoeming tot
pastoor van de parochie Heilige
Damiaan de Veuster te Helmond
onder gelijktijdig eervol ontslag
als pastoor van de parochie
Heilige Drie-eenheid te Nijmegen.
De hoogeerwaarde heer J.M.M.
van de Laar te Helmond per 1
februari 2019 benoeming tot
pastoor van de parochie Sint
Petrus te Uden onder gelijktijdig
eervol ontslag als pastoor van de
parochie Heilige Damiaan de
Veuster te Helmond.
De hoogeerwaarde heer V.H.P.
Blom te Sint-Oedenrode per 1
februari 2019 benoeming tot
pastoor van de parochies Heilige
Maria en Sint Jan evangelist te
’s-Hertogenbosch-Rosmalen
onder gelijktijdig eervol ontslag
als pastoor van de parochie
Heilige Oda te Sint-Oedenrode.
De zeereerwaarde heer R.H.T.
van Aken te ’s-Hertogenbosch
per 1 februari 2019 benoeming tot
pastoor van de parochie Heilige
Oda te Sint-Oedenrode onder
gelijktijdig eervol ontslag als

pastor van de parochies Heilige
Maria en Sint Jan evangelist te
’s-Hertogenbosch-Rosmalen.
De weleerwaarde heer H.J.A.M.
Schaepman te Uden per 1
februari 2019 benoeming tot
pastor (kapelaan) van de
parochies Heilige Maria en Sint
Jan evangelist te
’s-Hertogenbosch-Rosmalen
onder gelijktijdig eervol ontslag
als pastor (kapelaan) van de
parochie Sint Petrus te Uden.
De weleerwaarde pater P.R.
Antony Samy te Nijnsel per 1
februari 2019 benoeming tot
pastor (kapelaan) van de parochie
Heilige Bernardus van Clairvaux
te Bergeijk onder gelijktijdig
eervol ontslag als pastor
(kapelaan) van de parochie
Heilige Oda te Sint-Oedenrode.
De weleerwaarde heer B.A.C.
van de Mortel per 1 februari
2019 benoeming tot pastor
(kapelaan) van de parochie
Heilige Oda te Sint-Oedenrode.
De weleerwaarde heer B.
Theunissen te Bergeijk per 1
februari 2019 benoeming tot
pastor (kapelaan) van de parochie
Heilige Edith Stein te Vught en
als rector van Bezinningscentrum
Emmaus te Helvoirt onder
gelijktijdig eervol ontslag als
pastor (kapelaan) van de parochie
Heilige Bernardus van Clairvaux
te Bergeijk.
De hoogeerwaarde heer J.M.M.
van de Laar te Helmond per 1
februari 2019 eervol ontslag als
deken van het dekenaat AstenHelmond.
De hoogeerwaarde heer V.H.P.
Blom te Sint-Oedenrode per 1
februari 2019 eervol ontslag als
deken van het dekenaat VeghelSint Oedenrode.
De zeereerwaarde heer ir. P.M.
Janssen te Deurne per 1 februari
2019 benoeming tot deken van het
dekenaat Asten-Helmond.

De zeereerwaarde heer C.S.J. Michael te
Schijndel per 1 februari 2019 benoeming
tot deken van het dekenaat Veghel-Sint
Oedenrode.
ZHE Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts te
’s-Hertogenbosch per 1 februari 2019
eervol ontslag als waarnemend pastoor
van de parochie Heilige Nicasius te
Geldrop.
In memoriam
Op 15 december 2018 is te Tilburg
overleden de zeereerwaarde
heer Henricus Catharina
Anna Maria (Hein) Tops,
emeritus-pastoor van de
parochie H. Caecila te BerkelEnschot.
De zeereerwaarde heer Tops werd
geboren in Eindhoven op 15 december
1935 en tot priester van het bisdom van
’s-Hertogenbosch gewijd op 27 mei 1961.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens
werkzaam als kapelaan te Mill (parochie
H. Willibrordus) van 1961 tot 1966, als
kapelaan te Helmond (parochie O.L.
Vrouw Tenhemelopneming) van 1966 tot
1975 en als pastoor van de parochie H.
Gerardus Majella te Deurne-Walsberg van
1975 tot 1992. Tevens was hij van 1968
tot 1970 lid van het Kathedraal Kapittel en
van 1981 tot 1987 deken van het Dekenaat
Asten.
Per 7 november 1992 werd hij benoemd
tot pastoor van de parochie H. Caecilia te
Berkel-Enschot uit welke functie hem per
1 juli 2001 wegens emeritaat eervol
ontslag is verleend.
Moge hij rusten in vrede!
Power of Fire 2019
Op zaterdag 30 maart 2019 is de jaarlijkse
vormelingendag van het bisdom: Power of
Fire!
Een dag vol vuur voor waarop
vormelingen uit het hele bisdom samen
het vuur van de Heilige Geest (verder)
ontdekken en mee naar huis nemen.

De dag begint om 10.00 uur met
een gezamenlijke eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal.
De vormelingen worden zoveel
mogelijk actief betrokken bij de
viering. Zo zal de Upside Down
Praiseband, voorafgaand aan de
viering, met hen de liederen oefenen. Ook zullen vormelingen,
afkomstig uit de verschillende
aanwezige parochies, hun bijdrage
leveren bijvoorbeeld als lector of
misdienaar of door het voorbereiden van misintenties of het dragen
van het Power-of-Fire-kruis.
Actief
Voorafgegaan door het vuur en
het kruis loopt de stoet van deelnemers na afloop van de viering
naar het Sint-Janscentrum waar
springkussens en spellen op hen
staan te wachten. De middag staat
in het teken van leuke, verdiepende en uitdagende workshops.
De deelnemers kunnen onder
meer op multimediale speurtocht
gaan in de Sint-Jan, alle vragen
die ze maar kunnen bedenken
mogen ze stellen aan een broeder
of zuster en het spel ‘Over de
streep’ spelen om na te denken
over het vormsel en wat ze thuis
met het geloof kunnen doen.
Een dag vol vuur
is het leukst als
er veel vormelingen uit het
hele bisdom
aanwezig zijn!
Vormelingen
kunnen tot uiterlijk zaterdag
16 maart worden
opgegeven.
Het opgaveformulier en meer
informatie over de dag kun u
vinden op:
www.jongbisdomdenbosch.nl.
Help mee met de POF
Ben je tussen de 16 en 30 jaar?
Dan kunnen we jouw hulp op
vrijdag 29 en zaterdag 30 maart
goed gebruiken bij de Power of
Fire! Tijdens deze dag willen we

aan de vormelingen laten zien dat
de Kerk jong, levendig en vol
vuur kan zijn! En hoe kunnen we
dat beter doen dan deze dag
samen met jongeren tot een geweldige dag te maken voor de
vormelingen.
Dus wil jij iets doen voor de
‘jongere generatie’ en hen iets van
jouw vuur voor het geloof laten
zien? Kom dan helpen bij de
Power of Fire! We hebben mensen nodig om te helpen bij de
workshops, de catering, het
‘bewaken van de springkussens,
ondersteuning bij de eucharistieviering, begeleiden van de tocht
tussen de kathedraal en het SintJanscentrum. Kortom: genoeg te
doen! Maar het allerbelangrijkste
is om met jouw aanwezigheid aan
de vormelingen te laten zien dat
geloven niet ophoudt na het
Vormsel.
Heb je interesse, laat het ons weten door een mail te sturen naar:
jongeren@bisdomdenbosch.nl.
over pastoraal assistenten
en catechisten
Ruim 2 ½ jaar geleden riep Mgr.
G. de Korte in zijn beleidsnotitie
Samen bouwen in vertrouwen de
gelovigen van het bisdom op om
de verantwoordelijkheid van hun
doopsel op zich te nemen. “Er is
immers zoveel katholiek leven in
ons diocees als de gedoopten zelf
waarmaken.”
Er zijn vele gelovigen in het
bisdom die deze verantwoordelijkheid ernstig nemen en zich
inzetten voor de Kerk en in het
bijzonder hun parochiegemeenschap. Vele honderden vrijwilligers hebben zich bovendien
laten vormen en toerusten om de
pastorale activiteiten in de parochie mee te dragen. In de voorbije
jaren heeft een kleine honderd
personen voor deze inzet een
tijdelijke zending tot pastorale
assistentie ontvangen. Hierdoor is
‘de pastoraal assistent’ in een

aantal parochies uitgegroeid tot een begrip
en is bisdombreed het bewustzijn gegroeid
dat de inzet van gelovige, toegeruste
vrijwilligers onmisbaar is voor een vitale
parochiegemeenschap.
Oprecht hartelijk dank voor deze inzet!
Een woord van dank is bijzonder op zijn
plaats, omdat vanaf begin van dit jaar
afscheid is genomen van ‘de pastoraal
assistent’; niet van de toegewijde vrijwilligers als zodanig, maar wel van deze
zending voor lekengelovigen.
In december 2018 waren er nog 32
pastoraal assistenten actief. Vanaf 1 januari 2019 wordt een bisschoppelijke zending gereserveerd voor opdrachten die de
verantwoordelijkheid van het doopsel
overstijgen. Met het oog op de toekomst
van de parochies in ons bisdom is er
nagedacht over zo’n opdracht waarmee de
bisschop lekengelovigen wil gaan zenden.
Deze is gevonden in de taak van ‘catechist’. Voor velen is dit een onbekende
term.

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

Het Tweede Vaticaans Concilie
noemt de catechisten echter al
met grote vanzelfsprekendheid.
Zij waren toen al aan het werk in
de zogenaamde missiegebieden.
Priesters die maar enkele keren
per jaar de verschillende delen
van hun geografisch ver uitgestrekte parochies kunnen bezoeken, worden geholpen door catechisten die, in afwachting van
zijn komst, de leiding over de
catechese en geloofsvorming op
zich nemen, zo veel als mogelijk
de pastorale zorg ter plaatse
behartigen, met gelovigen samenkomen om te bidden en parochianen motiveren om christen te
zijn in het leven van alledag.
Sinds het Concilie is de Kerk in
het Westen ingrijpend veranderd.
Zo sterk dat paus Johannes Paulus
II in 1985 zei: ‘Nederland is een
missieland geworden.’ En toen
paus Franciscus in 2013 schreef:
‘Het is nodig dat we opnieuw
naar buiten treden, dat we
getuigen van ons geloof en
iedereen laten delen in de vreugde
van het Evangelie’, had hij het
vooral tegen ons, de Kerk in het
Westen. In de jongere gebieden
van de Kerk blijven er catechisten
werkzaam. Bij ons, in de oudere
westerse regio’s, zullen we hen
steeds vaker gaan tegenkomen.
9 Personen volgen, op aanvraag
van hun pastoor en op basis van
reeds eerder ontvangen toerusting, een verkort traject. 5 Personen zijn vanuit hun parochie
aangemeld voor de nieuwe catechistenopleiding welke afgelopen
september op het Sint-Janscentrum is gestart.
De 32 personen die tot eind 2018
een zending als pastoraal assistent
hadden, hebben van de bisschop
een bedankbrief ontvangen,
waarin tegen hen wordt gezegd:
“Dank voor uw jarenlange inzet;
blijf alstublieft vol enthousiasme
aan het werk. Er is zowel vanuit
de parochies als het bisdom
waardering voor uw inzet!”

Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’ op 6 april
De 7 Nederlandse bisdommen
organiseren op zaterdag 6 april
2019 een landelijke inspiratie- en
verdiepingsdag met als thema
‘Caritas beweegt’. De dag is bestemd voor vrijwilligers: leden
van PCI-en en armbesturen, van
caritaswerkgroepen en werkgroepen diaconie en wordt gehouden
in Abdijhof Mariënkroon in
Nieuwkuijk.

Het ochtendprogramma bestaat
uit een eucharistieviering en diverse inleidingen. Kardinaal Peter
Turkson, hoofd van het in 2016
opgerichteVaticaanse Dicasterie
voor Bevordering van de Gehele
Menselijke Ontwikkeling, zal
spreken over het belang van
caritas en sociale rechtvaardigheid in een veranderende
samenleving. Hilde Kieboom,
voorzitter van de gemeenschap
Sant’ Egidio in Antwerpen, en
zuster Sara Böhmer, vicevoorzitter van de KNR, gaan in op
nieuwe vormen van gemeenschap en hun belang voor
diaconie.
’s Middags kunnen de deelnemers
in 2 rondes workshops kennismaken met 12 inspirerende diaconale projecten uit het hele land. De
inspiratiedag wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
van Kansfonds.
Binnenkort verschijnt de uitnodiging met een uitgewerkt programma. Voor meer informatie en/of
aanmelding: inspiratiedag@
bisdomrotterdam.nl
Graag met vermelding van plaats
en functie.

