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VERWARRING OF BLIJVENDE
DIALOOG?
Christen ben je altijd met andere christenen. Juist als rooms-katholieken weten wij
ons geroepen om ons in te voegen in het
geloof van de gemeenschap. Wij staan op
de schouders van vele generaties gelovigen die ons zijn voorgegaan. Zo ontkomen
wij aan een onvruchtbaar subjectivisme.
leer en leven
Tegelijk weten wij ook dat er altijd een
gradatie in participatie van gelovigen is
geweest en dat niet weinigen maar gedeeltelijk instemmen met de leer van de Kerk.
Vanzelfsprekend ziet iedere bisschop dat
liever anders maar het is wel de sociologische realiteit door de eeuwen heen. Kennis van de geschiedenis kan ons wijs maken. Anders gezegd: vanaf het begin van
de Kerk valt er voortdurend een spanning
tussen leer en leven te ontdekken. Onze
goede paus Franciscus lijkt een grote gevoeligheid voor deze realiteit te hebben.
Falende en zondige mensen moet de Kerk
niet afwijzen en afstoten maar op een herderlijke wijze tegemoet treden. Voor de
paus is de Kerk als een ziekenhuis waar
mensen die gekwetst en gebutst langs de
levensweg liggen, weer op adem kunnen
komen. Nergens blijkt dat de paus de leer
van de Kerk geweld aandoet. Maar wel
wil hij rekening houden met de weerbarstigheid van ons bestaan. Overigens blijkt
in de loop van de kerkgeschiedenis een organische groei van het kerkelijk spreken.

Zo hebben pausen ooit opgeroepen tot kruistochten; de huidige
Kerk denkt heel anders over oorlogen en het gebruik van geweld.
Een ander voorbeeld: in de 19e
eeuw wees de Kerk godsdienstvrijheid fel af. Het Tweede Vaticaanse Concilie (1962- 1965)
spreekt positief over dit thema.
Het lijkt mij vruchtbaar dat theologen en het leergezag, in het licht
van de Heilige Schrift, de traditie
en nieuwe wetenschappelijke inzichten, blijven nadenken over gevoelige thema’s als echtscheiding,
homoseksualiteit, eucharistische
gastvrijheid en intercommunie
(het over en weer deelnemen aan
elkaars Eucharistie/avondmaal)
Spannende vraag is ook hoeveel
verscheidenheid er binnen de eenheid van de Kerk kan zijn. Onze
toekomst is open. Wie weet wat
de Geest van God ons zal laten
ontdekken.
blijvende dialoog
Sommige gelovigen, ook hoge
geestelijken, menen dat de paus
ruimte laat voor verwarring. Maar
is het niet beter te spreken over
een pauselijke bereidheid tot blijvende dialoog? Een dergelijke
houding komt niet voort uit modernisme of vrijzinnigheid maar
vanuit het hart van het Evangelie.
God is in Christus naast ons gaan
staan. Op onze beurt zijn wij geroepen om dicht bij onze naaste te
blijven. Als Christus ons heeft
aanvaard, zijn ook wij geroepen
elkaar te aanvaarden. Het gaat om
de bereidheid tot een blijvende dialoog, die niet impliceert dat wij
onze diepste overtuigingen verloochenen maar wel openstaan
voor de werking van de Heilige
Geest in de ander.
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Uiteindelijk leven wij allemaal
van pure genade. Dat gelovig besef kan ons nederig, mild en bescheiden maken.
barmhartigheid
De Kerk staat in onze dagen voor
geweldige uitdagingen. Gelukkig
staan wij er niet alleen voor. Na
de Hemelvaart van de Heer worden de leerlingen met een missionaire opdracht uitgezonden. In
kracht van de Pinkstergeest zijn
wij geroepen om in de wereld van
vandaag gemeenschap van Christus te zijn. In 2016 verscheen een
fijnzinnig interviewboekje met
paus Franciscus onder de titel: De
naam van God is barmhartigheid.
De God die in Christus bij ons is
gekomen, heeft een groot hart
voor zondaars en bedelaars. Mensen die moreel falen of sociaal
zijn gemarginaliseerd mogen weten dat God hen onvoorwaardelijk
bemint. In kracht van de Pinkstergeest kan het komen tot levensvernieuwing en een nieuwe start.
Als christenen zijn wij geroepen
om Gods barmhartigheid te weerspiegelen in ons alledaagse leven.
Mgr. dr. Gerard de Korte
Agenda Mgr. De Korte
Doordeweeks: 8.30 uur
H. Eucharistie in de kathedraal
(tenzij andere afspraak)
Juni 2018
1 12.30 uur lezing MIVA
17.30 uur jongerencatechese,
Gorinchem
3 10.00 uur Eucharistie Dag
v.d. Wereldkerk, Waalwijk

4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
28
29

11.00 uur permanente raad, Utrecht
16.00 uur Eucharistie, St. Oedenrode
Christelijk forum, Emmaus Helvoirt
10.00 uur stafvergadering
15.30 uur REA
9.45 uur Hendrik van Ruijsschenbergh Stichting, Heeswijk-Dinther
14.00 uur platform Rome-Reformatie
10.00 uur H. Vormsel, Vught
15.00 uur Refo 500
10.30 uur bisschoppenvergadering,
Zeist
Verjaardag
10.00 uur stafvergadering
10.00 uur jubileum Titus Brandsma
Instituut, Nijmegen
10.00 uur Open Huis, Sint-Janscentrum
Eucharistie
15.00 uur OMO, Breda
19.30 uur Lekenraad
19.30 uur visitatie
14.00 uur Ariëns-lezing, SintJanscentrum
10.00 uur stafvergadering
15.00 uur kathedraal kapittel
13.30 uur studiemiddag, Provinciehuis
19.00 uur Posteldagen diakens
10.00 uur gildeviering, Mierlo-Hout
10.00 uur stafvergadering
14.00 uur dekensvergadering
Tuinfeest jongeren
Benoemingen/ontslagen

De heer drs. R.H. Veerman te Dordrecht
per 1 april 2018 de pastorale opdracht en
zending als pastoraal werker in de
Penitentiaire Inrichting Vught.
De heer drs. L.M. Simons te Tilburg per
6 april 2018 de pastorale opdracht en zending als pastoraal werker in de Penitentiaire Inrichting Vught.
Mevrouw drs. J.J.M. Hoksbergen te
Arnhem per 6 april 2018 de pastorale
opdracht en zending als pastoraal werkster
in de Penitentiaire Inrichting Grave.
Mevrouw drs. L.J.M. van Vessem te
Schijndel per 1 juli 2018 eervol ontslag
van de pastorale opdracht en zending als
pastoraal werkster van de parochie Heilige
Augustinus te Berlicum.

In Memoriam
Op 5 mei 2018 is te Deurne overleden de zeereerwaarde heer
Jacobus Josephus Johannes
Hendricus Van Geloven,
emeritus moderator-godsdienstleraar aan de L.T.S. te Deurne.
De zeereerwaarde heer Van
Geloven is geboren in Budel op
26 april 1930 en tot priester van
het bisdom van ’s-Hertogenbosch
gewijd op 15 juni 1957.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te
Bakel (parochie H. Willibrordus)
van 1957 tot 1959, als kapelaan te
Deurne (parochie H. Jozef) van
1959 tot 1970 en als assistent te
Deurne-Zeilberg (parochie H.
Willibrordus) van 1970 tot 1976.
Per 1 juli 1970 werd hij benoemd
tot moderator-godsdienstleraar
aan de L.T.S. te Deurne uit welke
functie hem per 1 april 1994
wegens emeritaat eervol ontslag is
verleend.
Moge hij rusten in vrede!
Tuinfeest Jong Bisdom Den
Bosch
Het school- en werkjaar gezellig
afsluiten en de vakantie relaxed
beginnen doen jongeren (ook) dit
jaar samen met Jong Bisdom Den
Bosch.

We zijn vrijdagavond 29 juni te
gast in Drunen (Raadhuisplein 2).
Hier beginnen we om 18.30 uur
met een Heilige Mis met Mgr. De
Korte en aansluitend gaan we
feesten met een heerlijke barbecue. We kijken ook vooruit naar

het komende seizoen en de Wereldjongerendagen, er zijn spelletjes en er is volop muziek.
Alle jongeren uit ons bisdom zijn
van harte uitgenodigd voor het
Tuinfeest van Jong Bisdom Den
Bosch! Jongeren kunnen zich tot
22 juni aanmelden via het aanmeldformulier, waar ook allergieën of dieetwensen kunnen
worden doorgegeven.
We vragen een eigen bijdrage van
€ 5,- per persoon (te betalen bij
het tuinfeest). Nodig gerust jongeren uit uw omgeving uit voor dit
geweldige tuinfeest.
Meer informatie en de link naar
het aanmeldformulier is te vinden
op: www.jongbisdomdenbosch.nl
Voor vragen kun je mailen naar:
jongeren@bisdomdenbosch.nl.
Ariëns-lezing door bisschop
De Korte op 20 juni
Het Ariëns-Comité organiseert samen met het Bisdom van ’s-Hertogenbosch en het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch, op
donderdagmiddag 20 juni 2018 de
Ariëns-lezing 2018.
Bisschop De Korte spreekt over
leven en werk van Alphons
Ariëns (1860-1928). “Alphons
Ariëns is als priester, kapelaan,
pastoor, missionair theoloog, en
emancipator van beslissende invloed geweest in de ontwikkeling
van de katholieke zuil en het denken daarin”, zo schrijft het
Ariëns-Comité. “Als priester betoont hij zich uitvinder en toepasser van katholiek sociaal denken
voordat de Kerk die verkondigde.
Hij was de emancipator van talrijke katholieke bewegingen. Hij
was vooral een missionair theoloog, die al zijn werken en doen in
het licht stelde van de missionaire
opdracht van de Kerk.”
De opening en het welkom wordt
verzorgd door Hub Crijns, vicevoorzitter van het Ariëns-Comité.
Hij zal de aanwezigen bijpraten

over de activiteiten van het Comité en het
proces van zaligverklaring van Ariëns. Na
de Ariëns-lezing door bisschop De Korte
is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de inleiders.
Locatie: Sint-Janscentrum, Papenhulst 4,
5211 LC ’s-Hertogenbosch.
De zaal is vanaf 13.30 uur open en het
programma eindigt om 17.00 uur. De
toegang is gratis.
Om alvast te noteren
Op maandag 1 oktober 2018 organiseert
het bisdom een middag in het kader van
Liturgische Vorming van
vrijwilligers.
Het is de eerste van twee
Liturgische Vormingsbijeenkomsten voor
het studiejaar 2018-2019.
De thema’s voor deze dagen zijn ingegeven door de bronzen plaquette die in de
kathedrale basiliek St. Jan hangt: het visioen van Don Bosco met het schip van de
Kerk verankerd aan twee zuilen, Maria en
de Eucharistie. Op 1 oktober 2018 dus een
bijeenkomst rond Maria en in het voorjaar
van 2019 rond de Eucharistie / het Allerheiligste.
Op 1 oktober zal er een lezing zijn over:
Maria en de Kerk en haar plaats in het liturgisch jaar; twee verschillende rondes
van elk drie workshops en we sluiten af
met de (Maria)Vesper.
In juni informeren we u verder over het
programma. In augustus ontvangt u een
uitnodiging tot aanmelden.
Jubilea
60 jaar priester
3 mei
H.J. van den Broek em. pastoor
Moergestel (Dr. Bloemenlaan 31-22, 5022
KX Tilburg)
C.G.J. Peters em. pastoor Woensel-Zuid
Eindhoven (Glorieuxlaan 38, k. 125, 5613
LN Eindhoven – klooster Terhaghe)
A.J.F. van der Staak oud-moderator
Veldhoven (Ruusbroeclaan 120, 5702 AZ
Helmond)

50 jaar priester
8 juni
L.C.J. Verreijt em. pastoor St.
Franciscus-Xaveriusparochie
Amersfoort (Krommeweg 3, 3762
DN Soest)
40 jaar priester
18 juni
Prof. dr. E.J.J.M. Kimman sj
pastor H. Stefanus Nijmegen
(Berg en Dalseweg 40, 6521 JJ
Nijmegen)
25 jaar priester
5 juni
Mgr. dr. C.F.M. van den Hout
bisschop bisdom GroningenLeeuwarden (Ubbo Emmiussingel
79, 9711 BG Groningen)
ir. P.M. Janssen pastoor H.
Willibrord Deurne (Visser 2, 5751
BL Deurne)
R.J.M. Kerssemakers pastoor H.
Willibrordus Oss (Begijnenstraat
1, 5341 BC Oss)
Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts
hulpbisschop Bisdom ’s-Hertogenbosch (Parade 11, 5211 KL
’s-Hertogenbosch)
drs. E.C. Seidel pastoor H.
Lambertus Helmond (Bakelsedijk
1, 5701 HA Helmond)
Basiscursus Gregoriaans B
Zes cursisten hebben onlangs met
succes de Basiscursus Gregoriaans A afgerond. Een logisch vervolg hierop is de B-cursus.
Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Er wordt dieper
ingegaan op kennis van het basisrepertoire, bijvoorbeeld zoals dit
achter in GvL, maar vooral in het
Gregoriaans Missaal, staat. Aan
de hand van dit repertoire gaan we
verder werken aan notenleer en
zingen op (relatieve) notennamen.
Daarnaast wordt in deze cursus
een vervolg gemaakt met de
semiologie van het gregoriaans,

dat wil zeggen: het zingen naar de
oudste (10e-eeuwse)
handschriften. Deze handschriften, afkomstig uit beroemde
kloosters, hebben prachtige
neumennotaties die ons heel veel
vertellen over de ritmiek van het
gregoriaans.

Toelatingseis: Het kunnen zingen
op relatieve notennamen van eenvoudige Gregoriaanse gezangen.
Wilt u ook meedoen met deze
cursus? Opgeven graag vóór 8
september bij:
cursusKISG@kpnmail.nl of
opsturen naar KISG, Weth.
Broekman-straat 21 6551BB
Weurt.
Data: 15/9, 22/9, 29/9, 6/10 en
27/10
Tijd: 10.00 - 12.30 u ; Kosten: €
62,50
Plaats: Heeswijk-Dinther of
’s-Hertogenbosch
Nieuwe diocesane
opleidingen
Priesters, diakens en andere
pastorale krachten geven, met
geloof en vertrouwen, hun leven en hun talenten aan de
Heer. Sommigen van hen ontvangen daarvoor een vergoeding, een salaris. Het zal in de
toekomst moeilijker worden
om hen te betalen. De financiele ontwikkelingen zijn niet
rooskleurig. Op veel plaatsen
moet bezuinigd worden, terwijl de uitdagingen groot zijn.
Toch gaan we voort om, in een
steeds meer seculariserende
samenleving, die gekenmerkt

wordt door een sterk individualisme,
gemeenschap op te bouwen in de Heer.
Paus Franciscus roept bovendien op tot
missionaire verandering van de Kerk
(Evangelii gaudium, 19-49) en Mgr.
De Korte gaat hierin mee als hij
schrijft: ‘Missionair pastoraat moet de
eerste prioriteit krijgen in parochies’
(Samen bouwen in vertrouwen, 2016).
In de toekomst zal er dan ook steeds
meer vraag zijn naar mensen die vanuit
een levendige relatie met Christus en
zijn mensen, zich met grote kundigheid als onbezoldigde krachten, inzetten voor de Kerk.
Om hierin te voorzien start het Sint
Janscentrum komend studiejaar met
een theologie-opleiding (in deeltijd).
De minor-variant van deze opleiding
vormt de basis voor twee pastorale opleidingen: de diakenopleiding en de
catechistenopleiding.
Een diaken is ‘gewijd voor het dienstwerk’. Hij vertegenwoordigt Christus

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

als de Dienaar in de verkondiging van Zijn Woord, in de bediening van de sacramenten
van doopsel en huwelijk en in
de liturgie van de uitvaart,
maar op bijzondere wijze in de
dienst van de naastenliefde.
Een catechist is gezonden
‘voor de missionaire omvorming van de parochie’. Hij of
zij draagt bij tot vernieuwing
van de catechese, vernieuwing
van de pastoraal, zorg naar
jongeren, gezinnen en ouderen, en inspireert andere gelovigen om de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus
te (gaan) nemen.
Studenten van de theologie opleiding die een ambt als diaken
of een zending als catechist
ambiëren volgen tevens een
programma van geestelijkepastorale vorming.
Wilt u meer weten? Kom naar
het Open Huis, Sint-Janscentrum, zaterdag 16 juni van
10.00 tot 12.00 uur. Zie ook:
www.bisdomdenbosch.nl en
www.sint-janscentrum.nl
Ga met de bus mee naar
Brielle
Van heinde en verre komen vele
pelgrims op zaterdag 7 juli naar
de Nationale Bedevaart om de
Martelaren van
Gorcum te herdenken. De
Nationale
Bedevaart vindt
plaats in het
Bedevaartsoord
van de HH.
Martelaren van Gorcum, De Rik 5
te Brielle en heeft als thema:
Volharden in gebed.
Het programma ziet er als volgt
uit:
11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den
Hende als hoofdcelebrant
13.30 uur: Rozenkransgebed

en parallel Jongerenprogramma
14.30 uur: Kruisweg
15.30 uur: Vespers en Processie
met pelgrimszegen
Voor deze gelegenheid is er
busvervoer geregeld. Er zijn twee
opstapplaatsen. Om 08.45 uur
kunt u instappen bij de Kathedraal, Mathenesserlaan 305, Rotterdam en om 09.15 uur vertrekt
de bus vanuit CS Rotterdam.
Om 16.30 uur gaat u huiswaarts.
U kunt zich hiervoor aanmelden
via T: 010 – 281 51 71of via
bureau@bisdomrotterdam.nl. De
kosten hiervan bedragen € 10 p.p.
te betalen bij instappen van de
bus. Meer informatie via
www.martelarenvangorcum.nl
Zilveren priesterjubileum
hulpbisschop Mutsaerts
25 Jaar geleden, op 5 juni 1993,
werd onze hulpbisschop Mgr. Rob
Mutsaerts door Mgr. Ter Schure
tot priester gewijd. Hij viert
zijn zilveren
jubileum in zijn
geboortestad
Tilburg en in
zijn laatste parochie Heeze.
Op zondag 3 juni 10.30 uur bent u
welkom in De Heuvelse Kerk (St.
Jozef) in Tilburg. Na de H.Mis is
er gelegenheid de jubilaris te feliciteren.
Op zondag 8 juli 11.00 uur bent u
welkom in Heeze voor de jaarlijkse Openluchtmis bij de
Nicasiuskapel (tegenover Kreijl
20). Op deze plek stond het geboortehuis van de H. Nicasius,
een van de
Martelaren van
Gorkum.
Na de H. Mis is
er een receptie
tegenover de
Nicasiuskapel.

