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GERAAKT EN GEZONDEN
Op de liturgische kalender van
de Nederlandse Kerkprovincie
staat voor 7 november het feest
van de heilige Willibrord aangegeven.
Bidden om roepingen
Rond het feest van Willibrord organiseren de zeven bisdommen
van ons land een gebedsweek
voor nieuwe roepingen tot het
priesterschap, het diaconaat en
het religieuze leven. Wij hebben
immers ook vandaag missionarissen nodig die binnen de huidige
parochies en samenleving het
Evangelie van Christus voorleven
en andere gedoopten enthousiast maken voor de navolging
van de Heer. Op zondag 3 november zal ik in de Sint Jan een
speciale vesper houden voor
nieuwe roepingen. Wij vragen de
Heer nieuwe arbeiders te zenden
in zijn wijngaard. Ik hoop intens
dat ook vandaag jonge mensen
zich laten raken door Gods Geest
en gezonden willen worden voor
een bijzondere opdracht binnen
onze geloofsgemeenschap.

Oecumene
Sinds 2017, toen wij 500 jaar
Hervorming hebben herdacht,
bestaat er in Nederland weer
een Rome- Reformatieberaad.
Zowel bisschop Van den Hende
als ikzelf zijn daar lid van maar
ook de scriba en de preses van
de Protestantse Kerk in Nederland. Wij worden terzijde gestaan door enkele theologen die
de oecumenische zaak zeer zijn
toegedaan. In het Lutherjaar
heeft het beraad twee brieven
gepubliceerd en dit jaar hebben
wij gewerkt aan een brochure
rond twee centrale begrippen uit
ons geloof: rechtvaardiging en
heiliging. Voor veel gelovigen
vormen dat wel heel zware begrippen. Vandaar dat wij ze hebben vertaald met de woorden:
geraakt en gezonden.
Rechtvaardiging
Voor de reformatoren Luther en
Calvijn vormt Gods rechtvaardiging van de falende en zondige
mens een centraal geloofsthema. Paulus spreekt veel over
dit thema, met name in de brief
aan de Romeinen. Wat Paulus in
vrij abstracte taal beschrijft,
heeft Jezus in verhaalvorm duidelijk gemaakt. Dan denk ik aan
de parabel van de verloren zoon.
De zoon in het verhaal doet alles
wat God verboden heeft. Maar
zijn vader blijft op de uitkijk
staan en wacht op de terugkeer
van zijn kind. Als de zoon eindelijk terugkeert, sluit de vader
hem in de armen nog voordat de
ingestudeerde schuldbelijdenis
heeft geklonken. De vader ac-

cepteert zijn zoon zonder condities. Zoals de vader in de parabel, zo is ook God. Mensen kunnen ver van God weglopen maar
er is altijd een mogelijkheid om
bij Hem terug te keren. God is
onvoorwaardelijke liefde die
mensen wil aanraken en altijd
een tweede kans gunt.
Heiliging
Als een mens leeft vanuit Gods
vergevende liefde, zal dat doorwerken in zijn alledaagse bestaan. Het Rome-Reformatieberaad spreekt in dat verband over
zending. God wil mensen aanraken en aanvaarden. Vanuit die
goddelijke aanvaarding wordt
een mens gezonden. Een christen zal dat gestalte geven door
de navolging van Christus.
In de Schrift wordt dan gesproken over de heiliging van het bestaan. Die heiliging krijgt gestalte door het naleven van de
tien geboden maar heel bijzonder ook door het naleven van het
onderwijs van Christus.
Brochure
De brochure van het Rome-Reformatieberaad, die bij deze
Nieuwsbrief is bijgesloten, bevat
enkele thema’s om in oecumenische verband te bespreken. Ik
hoop dat veel katholieken en
protestanten in onze parochies
en kerkelijke gemeenten bereid
zijn het onderlinge gesprek aan
te gaan. Juist in onze dagen zijn
christenen van verschillende tradities geroepen om zich te laten
raken en zenden door de Heer.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Agenda
november 2019
(ma-vrij 8.30 uur Eucharistie in de
kathedraal tenzij anders vermeld)

1 8.30: Allerheiligen kathedraal
16.00: oratie prof. Paul van
Geest, Rotterdam
2 10.00: Allerzielen (Orthen)
3 10.00: Vormsel parochie Titus
Brandsma, Oss
19.00: concert verzoening drie
godsdiensten, Grote Kerk
Den Bosch
4 11.00: Permanente Raad
13.30: KRO-NCRV, Utrecht
5 15.00: dienstverlenersoverleg
19.00: lezing, Aalst-Waalre
6
congres, VU Amsterdam
7 10.00: stafvergadering
19.30: Willibrordlezing, Vleuten
8 10.00: bespreking Armoederapport, Pauluskerk, Rotterdam
14.00: oecumenische bijeenkomst, Grote Kerk Den
Bosch
9
dag echtgenotes permanente diakens, Rosmalen
10 9.30: zegening Mariakapel,
Eindhoven-Acht
15.30: concert ter ere van
Maurice Pirenne, kathedraal
12 10.30: bisschoppenvergadering, Vleuten
13 11.00: bestuurskeuze zusters
Dominicanessen, Nijmegen
14 10.00: stafvergadering
15.00: bezoek dekenaat
Bladel-Oirschot
15 10.45: lezing KNR, Tilburg
14.00: Hooge Berkt, Bergeijk
17 9.30: Eucharistie, Breugel
14.00: lezing met dhr. Van
Rompuy, Grote Kerk Den
Bosch
18 studiedag permanente diakens

19 19.30: kapittel Orde van
Malta, Utrecht
21 10.00: stafvergadering
14.00: dekensvergadering
22 10.00: Unie NKV
23 roepingendag Sint-Janscentrum
24 Zondag van de Armen, kathedraal en de St. Cathrien
kerk
25 10.00: PKN-vergadering
13.00: priestergroep, Utrecht
26 19.00: VBOK, Gouda
27 20.00: boekpresentatie, Ravenstein
28 10.00: stafvergadering
14.00: priesterraad
19.30: visitatie Oss
29 15.30: lezing Piusalmanak
Baarn

In Naam van Christus op
zoek
“Het hemels koninkrijk is te vergelijken met een landeigenaar
die ’s morgens vroeg op weg
ging om arbeiders te huren voor
zijn wijngaard.” (Mt. 20,1-2)
Alle gelovigen worden door God
- de landeigenaar – naar de wijngaard – de wereld – gestuurd.
Met dit beeld uit het evangelie
volgens Matteüs moedigt de Kerk
alle gelovigen aan op zoek te
gaan naar de eigen roeping en
zending in de wereld van alledag. Het gaat er om, je meer
bewust te zijn van de gave en de
verantwoordelijkheid die je als
gelovige – afzonderlijk en in gemeenschap – hebt voor de zending van de Kerk als geheel. In
dit perspectief speelt ook de levensstatus een belangrijke rol.
Velen worden geroepen tot het
huwelijk, anderen tot een solitair leven. Weer anderen voelen
zich aangetrokken tot het ambt
van priester of diaken of een aan

God toegewijd leven als religieus. Allen worden door Christus
uitgenodigd om in zijn Naam te
zoeken naar een eigen invulling
van het profeet, herder en dienaar zijn.

Met jonge mensen, in de leeftijd
van 17 tot 35 jaar, willen we
hierover nadenken. Welke van
de genoemde levenskeuzen is
die van hen? Wij kunnen het antwoord niet geven. Jonge mensen
moeten zelf luisteren waartoe
God hen roept, dit overwegen
-persoonlijk en samen met anderen– en tot een antwoord komen. Nogmaals: wij kunnen het
antwoord niet voor hen geven;
wel willen we hen hierin graag
ondersteunen. Daarom nodigen
we hen uit op 23 november voor
een dag van ontmoeting en gesprek, stilte en gebed, delen en
ontvangen… Het is een mooie gelegenheid voor jonge mensen om
meer helderheid te krijgen over
hun roeping. Details:
Zaterdag 23 november, 10.30
uur tot 17.00 uur
Sint-Janscentrum, Papenhulst 4,
’s-Hertogenbosch 076 613 20 00
receptie@sint-janscentrum.nl
www.sint-janscentrum.nl
www.bisdomdenbosch.nl
Aanmelden wordt, vanwege de
lunch, op prijs gesteld, maar is
niet verplicht.

Nieuwe huisstijl
Het bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft een geheel nieuwe

huisstijl laten ontwikkelen, teneinde naar buiten te kunnen treden met een visuele identiteit
die de missie en visie van het
bisdom, als bindende en ondersteunende factor, uitdraagt.
De nieuwe huisstijl is een vertaling van de identiteit van het
bisdom naar een visuele identiteit, met ook een nieuw logo.
Voor een heldere identiteit die
in continuïteit staat met het
verleden en tegelijk ook vernieuwd elan geeft aan het imago
van het bisdom, zowel intern als
extern.

Het nieuwe logo bevat diverse
lagen van diepere betekenis, samengebracht in één helder
beeldmerk. Centraal staat
daarin het kruis, dat bestaat uit
lijnen die verbinden, die elementen met elkaar samensmelten tot een gemeenschap. Dit
symboliseert de missie van het
bisdom als verbinder, samenbrenger. Het kruis verbindt het
aardse met het hemelse, de wereld met God: het bovenste deel
van het kruis wijst naar boven,
naar het hemelse. Het onderste
is verankerd in de wereld. Het
onderste gedeelte van de kruisvorm refereert daarnaast naar
de bisschopsstaf.
Het beeldmerk wordt aan de bovenkant bekroond met het symbool van de evangelist Johannes:
de adelaar, die in zijn vlucht
neerkijkt op het kruis. De adelaar voor Johannes staat symbool
voor de hoge filosofische aard
van zijn evangelie. Johannes
opent het evangelie met een

overkoepelend filosofisch overzicht over tijd en eeuwigheid.
Hij beschrijft met een scherpe
blik het evangelie van Jezus
Christus.
De vorm van de adelaar refereert tegelijkertijd aan het
Evangelie: het opengeslagen
Boek, toegankelijk voor al diegenen die de blijde boodschap van
Jezus Christus als Verlosser tot
zich willen nemen.
De vorm van de adelaar refereert ook aan de H. Geest. De
Heilige Geest is het die de kerk
als geheel in de waarheid houdt
en haar steeds dieper binnenleidt in de kennis van God. Het
is de Heilige Geest die in de sacramenten werkt en die de Heilige Schrift voor ons tot leven
wekt.
De huisstijl bevat een overkoepelende vormtaal, een flexibel
systeem van lijnen, die verbinden, zoals de lijnen welke in het
beeldmerk het kruis vormen. De
lijnen kunnen allerlei elementen
vormen: het kruis, de gotische
vormtaal, het organische, de
groei, het verbonden blijven aan
de wijnrank, de Eucharistie.
Deze huisstijl is voor het bisdom
van ‘s-Hertogenbosch ontworpen
door Impulsar Strategy & Design.

Benoemingen/ontslagen
Mevrouw drs. C.J.C.J. van der
Horst te Vught per 1 januari
2019 wegens emeritaat eervol
ontslag van de pastorale zending
en opdracht als pastoraal werkster binnen de Stichting Reinier
van Arkel te ’s-Hertogenbosch.
De heer drs. J.R.M. Heinrichs te
Ossendrecht per 20 mei 2019 de
pastorale zending en opdracht
als pastoraal werker in het Elisa-

beth-TweeSteden-ziekenhuis te
Tilburg.
De heer E. Wever te ’s-Hertogenbosch per 1 september 2019
de pastorale opdracht en zending als pastoraal werker van de
parochie Heilige Maria te Rosmalen.
Mevrouw R.C.M. AugustijnMulder per 15 september 2019
de pastorale opdracht en zending als pastoraal werkster binnen de Zorggroep Elde Maasduinen te Boxtel.
De hoogeerwaarde heer H.J.A.
Janssen te Beek-Ubbergen per
1 oktober 2019 eervol ontslag als
pastoor van de parochie Maria
ten Hemelopneming te Millingen
aan de Rijn.
De zeereerwaarde heer T.P.H.
Franken te Groesbeek per 1 oktober 2019 benoeming tot pastoor van de parochie Maria ten
Hemelopneming te Millingen aan
de Rijn.
De zeereerwaarde heer I.J.J.
Krewinkel te ’s-Hertogenbosch
per 1 november 2019 eervol ontslag als pastor van het Jeroen
Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch.

In memoriam
Op 2 oktober 2019 is in het SintJozefklooster te Schijndel overleden de zeereerwaarde heer
Johannes Martinus Josephus
van Duijnhoven, emeritus-pastor van verpleeghuis De Landrijt
(Dommelhoefcomplex) te Eindhoven.
De zeereerwaarde heer Van

Duijnhoven werd geboren in Volkel op 5 augustus 1935 en tot
priester van het bisdom van
’s-Hertogenbosch gewijd op 16
juni 1962.
Hij was in het bisdom achtereenvolgens werkzaam als kapelaan
te Bakel (parochie H. Willibrordus van 1962 tot 1965, als kapelaan te Bladel (parochie St. Petrus’ Banden) van 1965 tot 1967,
als kapelaan te Rosmalen (parochie H. Lambertus) van 1967 tot
1972 en als godsdienstleraar te
Eindhoven van 1972 tot 1976.
Per 1 april 1976 werd hij benoemd tot pastor van het Dommelhoefcomplex, waaronder verpleeghuis De Landrijt te Eindhoven (nu Archipel Zorggroep) uit
welke functie hem per 1 september 1991 eervol ontslag is verleend.
Moge hij rusten in vrede!

Werelddag van de Armen
“De hoop van de armen is niet
voor altijd verloren” (Psalm 9,
19). Dit is het thema van de Werelddag van de Armen die dit
jaar plaatsvindt op 17 november. De paus ontleent het thema
aan psalm 9. “Deze psalm werd
geschreven in een tijd van grote
economische ontwikkelingen die,
zoals wel vaker gebeurt, ook
leidde tot sociale ongelijkheid”,
schrijft de paus.

“De situatie is niet veel anders
dan vandaag de dag”, vervolgt

hij. “Eeuwen gaan voorbij, maar
de situatie van rijk en arm blijft
constant. Het is alsof de geschiedenis ons niets leert. De
woorden van de psalm gaan niet
over het verleden, maar over
ons heden, zoals God daar naar
kijkt.”
Paus Franciscus noemt in dit verband families die op de vlucht
zijn, weeskinderen die worden
uitgebuit, jonge mensen zonder
werk, slachtoffers van geweld,
het leed van immigranten en
daklozen. De Schrift doet een
beroep op ons waar het gaat om
de zorg voor de arme. Paus Franciscus: “Waar we maar kijken,
het woord van God wijst ons
naar de armen, naar degenen
die nood hebben aan de eerste
levensbehoeften, omdat ze afhankelijk zijn van anderen.”
“Help mee om ervoor te zorgen
dat niemand gebrek voelt aan
nabijheid en solidariteit.”
Het doel van de Werelddag van
de Armen is meer dan concrete
hulp geven. Het doel is te
groeien in betrokkenheid op de
nood van concrete personen en
om armen hoop te geven. Daarvoor is een volgehouden inzet
nodig. “Vóór alles hebben de armen nood aan God en zijn
liefde, die zichtbaar wordt door
‘de middenklasse van de heiligheid’, mensen die door hun eenvoud van leven de kracht van
christelijke liefde helder maken.
God heeft verschillende manieren en wegen om het hart van
mensen te raken. Zeker, de armen komen naar ons toe, omdat
we hen eten geven, maar wat ze
werkelijk nodig hebben is meer
dan ons aanbod van een boterham of warme maaltijd. De armen hebben onze handen nodig
om ze op te tillen, onze harten
om weer genegenheid te voelen,

onze aanwezigheid om eenzaamheid te overwinnen. In één
woord: ze hebben liefde nodig.”

Jongerenactiviteit:
Take care

Colofon
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bisdom van ’s-Hertogenbosch
De BisdomNieuwsbrief wordt
gratis verspreid bij het pastoraal kader en bij belangstellenden.
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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
Verschijnt elf maal per jaar

