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TWEE ZUILEN 

 

Maandag 29 juni viert de Kerk 

het hoogfeest van Petrus en Pau-

lus. Het feest verbindt ons auto-

matisch met de Eeuwige Stad en 

het centrum van de wereldkerk. 

Vanouds wordt gezegd dat vanaf 

het apostelfeest in Rome op 

halve kracht wordt gewerkt. De 

zomer draait in Italië dan 

meestal al op volle toeren en de 

warmte maakt mensen loom en 

traag. Ook in Nederland nadert 

eind juni het einde van de werk-

seizoen 2019-2020. Wij kijken 

terug op een raar én naar sei-

zoen. Vanaf half maart heeft de 

coronapandemie immers het ker-

kelijk leven flink geraakt. Vie-

ringen in gesloten kerken; veel 

ziekenzorg en uitvaarten maar 

ook uitgevallen vergaderingen en 

lezingen die werden afgezegd. 

Gelukkig heeft de regering re-

cent versoepelingen kunnen 

doorvoeren die ook het kerkelijk 

leven doet opleven. Stap voor 

stap kan ook de kerkelijke regel-

geving worden verruimd. Toch 

blijft de toekomst uitermate on-

zeker en daardoor voor veel 

mensen ook bedreigend. Het vi-

rus is immers nog onder ons. 

Zonder afdoende medicijnen en 

een vaccin zijn alertheid en 

voorzichtigheid geboden; zo kan 

een tweede piek van zieken en 

doden worden voorkomen. Ik 

hoop dat de komende zomertijd, 

bij alle onzekerheid, voor ons al-

len toch innerlijke rust en ont-

spanning kan brengen. Even pas 

op de plaats om weer nieuwe 

energie op te doen. Maar voor 

de meesten van ons niet in het 

verre buitenland maar in de ei-

gen omgeving.  

 

Paulus  

Het hoogfeest van Petrus en 

Paulus richt de schijnwerpers op 

twee zuilen van de vroegste 

Kerk. Vanaf mijn studententijd 

ben ik geboeid door de apostel 

Petrus maar vooral ook door 

Paulus. Voor mij is Paulus een 

fascinerende man met, zo ver-

moed ik, een heftig karakter. Hij 

maakt duidelijk dat geloof men-

sen helaas ook fanatiek kan ma-

ken. Aanvankelijk haatte hij im-

mers de jonge Kerk en was ver-

antwoordelijk voor de dood van 

de eerste martelaar Stefanus. 

Maar de energie die Paulus aan-

vankelijk gebruikte om de chris-

telijke gemeenschap uit te 

roeien, zet hij na zijn bekering 

in om een ijverig missionaris te 

zijn. Indrukwekkend zijn de rei-

zen die Paulus maakt om overal 

het Evangelie en de persoon van 

Christus te verkondigen. In zijn 

brieven vinden wij een christo-

centrische mystiek. Niet ik leef 

maar Christus leeft in mij 

schrijft hij aan de Galaten. 

Christelijk geloof is voor Paulus 

niet primair het aanvaarden van 

allerlei regels of waarheden. 

Veeleer gaat het om een diepe 

verbondenheid en vriendschap 

met Christus. Mijn eigen ik moet 

worden omgevormd en steeds 

meer Christusgelijkvormig wor-

den. Zo geeft de Apostel na zijn 

bekering gestalte aan zijn be-

staan. Uiteindelijk belandt hij in 

Rome, het centrum van het 

grote Romeinse Rijk. Daar leeft 

hij onder een soort huisarrest 

maar kan toch mensen ontvan-

gen en missioneren. Tijdens een 

vervolging sterft hij als marte-

laar.  

 

Petrus 

Naast Paulus vormt Petrus die 

andere zuil van de Kerk van 

Rome. In het Nieuwe Testament 

komen de contouren van het le-

ven van Petrus in beeld. Als vis-

ser wordt hij geroepen om leer-

ling te worden. Hij wordt missio-

naris en zo visser van mensen. 

Petrus is geen geloofsheld. Heel 

pijnlijk is het gegeven dat hij 

Jezus tot drie maal toe heeft 

verloochend. Het redden van 

zijn eigen leven is belangrijker 

dan de trouw aan Christus. Maar 

na de opstanding krijgt Petrus 

een nieuwe kans en wordt hij de 

eerste apostel binnen het col-

lege van apostelen. Christus 

roept geen modelgelovigen om 

ambtsdrager te zijn. Zowel Pau-

lus als Petrus worden geroepen 

om apostel en missionaris te zijn 

na vergeving van schuld. 

 



Bidden voor Petrus  

Sinds 2013 is paus Franciscus de 

actuele Petrus in ons midden. 

Juist onze paus weet dat hij vol-

komen leeft vanuit Gods verge-

vende liefde. Veel mensen zowel 

binnen als ver buiten onze Kerk, 

beleven hem als een inspirerend 

geestelijk en moreel leider. 

Evenals de heilige Franciscus van 

Assisi, heeft onze huidige paus 

een sterke verbondenheid met 

armen en vluchtelingen en roept 

hij voortdurend op om onze 

aarde, als eigendom van God, 

verantwoordelijk te beheren en 

zo schoon mogelijk door te ge-

ven aan de generaties na ons. 

Wij mogen niet onverschillig zijn 

en wegkijken van de noden van 

deze wereld. Het Petrusambt is 

een zwaar en verantwoordelijk 

ambt. Laten wij daarom veel 

bidden om moed en veerkracht 

voor onze paus. Binnen Kerk en 

wereld zijn tal van problemen 

die paus Franciscus zorgen ge-

ven. Maar gedragen door ons ge-

bed kan hij, als moreel leider bij 

uitstek, zijn invloed aanwenden 

ten goede. In nauwe verbonden-

heid met onze huidige Petrus 

mogen ook wij zoeken naar op-

lossingen voor de noden van 

deze tijd.  

 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

De hoogeerwaarde heer drs. 

T.M.C. Lamers te Cuijk per 1 

mei 2020 benoeming tot proost 

van het Kathedraal Kapittel. 

 

De zeereerwaarde heer drs. 

M.W.G. Dorssers RA te Berkel-

Enschot per 1 juni 2020 benoe-

ming tot pastoor van de parochie 

Heilige Paus Johannes XXIII te 

Berkel-Enschot. 

 

De zeereerwaarde heer J.A.A. 

van Eijk te Nijmegen per 1 juni 

2020 benoeming tot pastor van 

de parochie Heilige Stefanus te 

Nijmegen onder gelijktijdig eer-

vol ontslag als pastoor van de 

parochie Heilige Paus Johannes 

XXIII te Berkel-Enschot. 

 

De hoogeerwaarde heer V.H.P. 

Blom te ’s-Hertogenbosch per 1 

juni 2020 eervol ontslag als pas-

toor van de parochie Heilige Ma-

ria te Rosmalen. 
 

De hoogeerwaarde heer drs. 

T.M.C. Lamers te Cuijk per 1 

juni 2020 benoeming tot waarne-

mend pastoor van de parochie 

Heilige Maria te  

Rosmalen/’s-Hertogenbosch. 

 

De zeereerwaarde heer dr. 

P.A.M. de Jong te Vlijmen in 

verband met de ontvlechting van 

de Pastorale Eenheid H. Maria - 

H. Johannes per 1 juni 2020 eer-

vol ontslag als pastor-assistent 

van de parochie Heilige Johan-

nes evangelist te ’s-Hertogen-

bosch. 

 

De zeereerwaarde heer drs. 

A.A.M. van Wezel te ’s-Herto-

genbosch in verband met de ont-

vlechting van de Pastorale Een-

heid H. Maria - H. Johannes per 

1 juni 2020 eervol ontslag als 

pastor-assistent van de parochie 

Heilige Johannes evangelist te 

’s-Hertogenbosch. 

 

De weleerwaarde heer G.J.G. 

van Meeteren te ’s-Hertogen-

bosch in verband met de ont-

vlechting van de Pastorale Een-

heid H. Maria - H. Johannes per 

1 juni 2020 eervol ontslag als 

pastor (kapelaan) van de paro-

chie Heilige Johannes evangelist 

te ’s-Hertogenbosch. 

 

De weleerwaarde heer H.J.A.M. 

Schaepman te Rosmalen in ver-

band met de ontvlechting van de 

Pastorale Eenheid H. Maria - H. 

Johannes per 1 juni 2020 eervol 

ontslag als pastor (kapelaan) van 

de parochie Heilige Johannes 

evangelist te ’s-Hertogenbosch. 

 

De heer M. Jansen te Rosmalen 

in verband met de ontvlechting 

van de Pastorale Eenheid H. Ma-

ria - H. Johannes per 1 juni 2020 

eervol ontslag van de zending als 

pastoraal werker van de paro-

chie Heilige Johannes evangelist 

te ’s-Hertogenbosch. 

 

De heer E. Wever te ’s-Herto-

genbosch per 1 juni 2020 de zen-

ding en opdracht als pastoraal 

werker van de parochie Heilige 

Maria te  

Rosmalen/’s-Hertogenbosch. 

 

ZHE Mgr. drs. R.G.L.M. Mut-

saerts te ’s-Hertogenbosch per 1 

juni 2020 eervol ontslag als 

waarnemend pastoor van de pa-

rochie Heilige Stefanus te Nijme-

gen. 

 

De zeereerwaarde pater prof.dr. 

E.J.J.M. Kimman s.j. te Nijme-

gen per 1 juni 2020 benoeming 

tot moderator (pastor-teamlei-

der) van de parochie Heilige Ste-

fanus te Nijmegen. 

 

De heer drs. P.A.G.M. Pot te 

Zwolle per 1 juli 2020 de pasto-

rale zending en opdracht als pas-

toraal werker van de parochie 

Heilige Damiaan de Veuster te 

Helmond. 

 

De heer F.E.P. Hendriks te Nij-

megen per 1 juli 2020 de pasto-

rale zending en opdracht als pas-

toraal werker van de parochie 

Heilige Paus Johannes XXIII te 

Berkel-Enschot. 

 

De eerwaarde heer J.A.M. van 

Amelsvoort te Goirle per 1 juli 

2020 wegens emeritaat eervol 

ontslag als diaken van de paro-

chie De Goede Herder te Til-

burg. 

 

 

 

benoemingen/ontslagen 



De diocesane Gezins- en jonge-

renbedevaart van 17 t/m 25 ok-

tober 2020 gaat niet door. 

Lange tijd was het stil rond deze 

bedevaart naar Lourdes. 

Na de uitbraak van de corona-

pandemie werd duidelijk dat we 

er niet zonder meer vanuit kon-

den gaan dat de bedevaart door 

zou gaan. Afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de verschil-

lende landen waren er ook kan-

sen dat de reis wel doorgang zou 

vinden. Uiteindelijk heeft de be-

devaartorganisatie Huis voor de 

Pelgrim, gezien de situatie op 

dit moment, moeten besluiten 

alle bedevaarten voor 2020 af te 

gelasten. 

Daarmee is duidelijk dat ook de 

diocesane gezins- en jongeren-

bedevaart in oktober niet door 

zal gaan. 
 
 

We kunnen ons voorstellen dat 

het een teleurstelling is voor al-

len die zich hadden voorgeno-

men mee te gaan met deze be-

devaart. Het is spijtig voor alle 

parochies die zich hebben inge-

zet om met een groepje gezin-

nen op reis te kunnen gaan.  

Binnen het bisdom leeft de hoop 

en de wens, wanneer de situatie 

dat toelaat, toch weer op bede-

vaart te kunnen gaan. In de 

stilte werken we door en houden 

u op de hoogte. 

 

Freek van Genugten 

Manon van den Broek 

 

De Kerk heeft mannen en vrou-

wen nodig die zich op één of an-

dere wijze willen inzetten in het 

lekenapostolaat. Daarom biedt 

het bisdom een stevige opleiding 

aan. Er zijn minstens drie rede-

nen om inschrijving te overwe-

gen: 

 

1) De kern van de christelijke 

boodschap mag dan misschien 

eenvoudig zijn, toch is het ko-

men tot een verdiept inzicht op 

allerlei vlakken van de Openba-

ring, van de geschiedenis, van 

de leer en van het leven van de 

Kerk, geen eenvoudige onderne-

ming. Vele mensen weten nau-

welijks of niet welke rijkdom-

men er in de Schrift verscholen 

liggen, welke pareltjes er te 

ontdekken vallen in de werken 

van de Kerkvaders, in de liturgi-

sche traditie, in de mystieke li-

teratuur. 

 

2) Tegenwoordig zijn veel meer 

mensen hoger opgeleid dan vroe-

ger. Zij zijn ook veel beter geïn-

formeerd. Dagelijks worden wij 

immers bestookt met allerlei 

hele en halve waarheden, in al 

wat wij kunnen vinden op radio 

en tv, in de krant en op allerlei 

pagina’s van het internet. We-

tenschappelijke onzin en gede-

gen studies staan daar ordeloos 

naast elkaar. Hoe daarin een 

weg te vinden? Als men een ho-

gere studie heeft gevolgd op één 

of ander vakgebied, maar het 

geloof is niet meegegroeid, dan 

kan er een spanning ontstaan  

tussen wat men weet over het 

vak- en werkdomein en wat men 

niet weet over het geloof. Een 

spanning die ondraaglijk kan 

worden. 

 

3) Wellicht hebt u ook al dat on-

bevredigde gevoel gehad dat u 

wel eens zou willen weten, hoe 

het nou eigenlijk zit, wat een 

bepaalde Bijbeltekst precies zou 

kunnen betekenen; hoe u het 

best kunt antwoorden op ge-

loofsvragen van kinderen of 

kleinkinderen. Misschien wilt u 

zich wat meer gaan inzetten in 

de parochie of bent u leerkracht 

en wilt u wat meer betekenen 

voor bepaalde leerlingen; niet 

dat u uw geloof aan hen wil op-

dringen, maar wel om bepaalde 

problemen in het perspectief te 

kunnen plaatsen van uw christe-

lijk wereldbeeld. 

 

Herkent u dit? Dan is een oplei-

ding wellicht iets voor u. Meld u 

aan of kom erover praten! 

Jong Bisdom Den Bosch komt 

met een nieuw jaarprogramma 

voor werkjaar 2020-2021. Een 

ander jaarprogramma dan u van 

ons gewend bent, o.a. doordat 

het team van Jong Bisdom Den 

Bosch komend jaar als een tus-

senjaar ziet, waar mogelijk ver-

nieuwingen uit voort komen. 

Elke activiteit draagt een ‘onder 

voorbehoud’ met zich mee, per 

moment zal er gekeken worden 

naar mogelijkheden binnen de 

coronamaatregelen. 

Jeugd en jongeren 

Gezins- en  
jongerenbedevaart 

Sint Bonifatiusinstituut 
Den Bosch 



 
 

 

 

 

 

     
GELOOFSCURSUS  SINT-JANSCENTRUM  BISDOM DEN BOSCH 

           

Laat jezelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel  

   
 

 
 
ALS JE JE EIGEN CHRISTEN ZIJN NIET KUNT VERWOORDEN, 

WAT GA JE DAN DE ANDEREN VERTELLEN? 
 

Leer zeggen wat je gelooft!      
Cursus ‘Inleiding in het katholieke geloof’. 

Voor persoonlijke geloofsverdieping. 
Acht zaterdagochtenden per studiejaar. 

 
   

SINT-BONIFATIUSINSTITUUT  
W: www.bisdomdenbosch.nl 
     www.sintjanscentrum.nl 
E:  ekleinpenning@bisdomdenbosch.nl 

Facebook en Twitter: 
Boni Sint Janscentrum 

 
 

Gerardusfonds 

 

Bisschop de Korte  

steunt graag diaconale en  

oecumenische projecten. 

 

In dat kader is het 

Gerardusfonds  

opgericht. 

 

Als u de bisschop wilt steunen, 

kunt u een gift overmaken. 

Uw schenking is welkom op 

bankrekeningnummer: 

 

NL48 ABNA 0403 9331 10 

 

ten name van: 

Gerardusfonds Den Bosch 

 

Bij voorbaat veel dank! 

 

 

 

 

 
 

Herkenbaarheid bisdom 

 

Het bisdomkantoor is nu beter 

herkenbaar.  

Sinds enige tijd is er namelijk 

een nieuw wapenschild aan het 

balkonhek gehangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder is de muur naast de voor-

deur versierd met een goudkleu-

rig naambord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Colofon 
 

NieuwsBrief is een uitgave van 

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 

graag doorgeven via mail: 

nieuwsbrief@bisdomdenbosch.nl 
 

Bezoekadres: 

 Parade 11 

 5211 KL ’s-Hertogenbosch 

Postadres: 

 Postbus 1070 

  5200 B ’s-Hertogenbosch 

T 073 523 20 20 

E info@bisdomdenbosch.nl 

 W www.bisdomdenbosch.nl 

 
 

 

http://www.bisdomdenbosch.nl/

