Geloof en Licht is de Nederlandse
loot van de internationale lekenbeweging Foi et Lumière, gesticht
door Jean Vanier en Marie-Hélène
Mathieu. Het zijn gemeenschappen van ouders en vrienden rond

verstandelijk gehandicapten.
Nederland telt acht gemeenschappen: Liempde, Maastricht,
Oisterwijk, 3x in Roermond,
Volendam en Haarlem.
Info: www.geloofenlicht.nl

Het gezin van Andrea en Pierpaolo
Walther is op verzoek van de
Gemeenschap paus Johannes XXIII
naar Nederland gekomen en wordt
financieel ook door de Gemeenschap
ondersteund. Je kunt in contact
komen met Andrea en Pierpaolo via:
0411607309 of
ggp.flesia@gmail.com
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San Salvator

West

H.Laurentius
H.Lambertus

H.Anna
H.H.Harten
H.Sacrament

‘s-Hertogenbosch

H.Anna

St.Jan Evangelist
H.Catharina
H.Lucas

Cromvoirt

H.Lambertus

Vught
H.Hart v.Jezus
H.Paulus
H.Petrus

Helvoirt

H.Nicolaas

naar Pierpaolo gericht en lijken haar
ogen toch contact te zoeken. “Het gaat
al veel beter met haar dan maanden
geleden. In het begin huilde ze bijna
constant. Eigenlijk staan de artsen voor
een raadsel dat het zo goed gaat met
haar.” Pierpaolo: “Francesca is voor ons
echt een geschenk van God. Door haar
zijn we dichter bij Jezus en ervaren
we hoe Christus ons Zijn liefde kan
geven.” Voor de ander kinderen in het
gezin, of het nu gaat om de driejarige
Johanna of de 13-jarige Simone, proberen Andrea en Pierpaolo zo een levend
voorbeeld te zijn van de Liefde die
Christus zelf is.

dat haar wil adopteren .” Andrea vertelt
nog verder hoe zij een aantal keer met
gehandicapten in contact was gekomen
en dat echt moeilijk vond. Al pratende
en biddende ontstaat toch de wens
Francesca op te nemen in het gezin.
“Ik heb God gebeden mij te helpen een
stapje verder te zetten”, vertelt Andrea.
“Toen we gingen kennismaken, was

ik heel gespannen, maar toen ik haar
eenmaal had gezien was ik meteen
‘verliefd’.”
Intussen pakt Pierpaolo Francesca
liefdevol uit de - aangepaste - buggy
en neemt haar op schoot voor een lekker fruithapje. Hoewel de kleine meid
blind is, is haar gezicht voortdurend
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Meedraaien in het gezin
Voor wie het gezin Walther graag wil
leren kennen of gewoon een paar daagjes op de woonboerderij wil vertoeven,
zijn een paar logeerkamers ingericht.
Wees welkom en ervaar hoe liefde heel
concreet handen en voeten kan krijgen.
Een klein huiskapelletje biedt de gelegenheid altijd bij O.L. Heer te zijn. Met
toestemming van de bisschop verblijft
het Allerheiligste letterlijk in het gezin.
Elke dag bidden ze de Vespers en een
keer in de week is er Aanbidding. Wie
dat wil, kan aansluiten.

Yvonne Koopman
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Groeien in geloof, geloven in groei
Aan het begin van het christendom staat

ook in de toekomst, aan jong en oud

Jezus Christus. Hij brengt Gods verlos-

een kwalitatief goed aanbod kunnen

sende liefde en nieuwe leven binnen onze

geven van geloofsvorming, sacramen-

wereld. Heel bijzonder in en door zijn Kerk

tenbediening en gemeenschapsopbouw

blijft Jezus Christus met zijn heilswerk

is er krachtenbundeling nodig. Dat besef

onder ons aanwezig. Daarom is het voor

leeft in brede kring in heel ons dekenaat.

onze streken van groot belang dat er vitale

Tegelijk zijn we er attent op dat de nood-

Kerkgemeenschappen blijven, waarvan

zakelijke schaalvergroting ook recht doet

Jezus Christus het levende middelpunt is.

aan de noodzakelijke kleine schaal van

In die vitale gemeenschappen krijgen men-

persoonlijke contacten en kleine groepen. In

sen, jong en oud, dan de gelegenheid om

Den Bosch II zijn we met het nieuwe beleids-

te groeien in geloof. Als wij dan zo, vanuit

plan aan de slag gegaan om te komen tot

het geloof in Christus, kunnen bijdragen

de vorming van een nieuwe parochie. Een

aan de kwaliteit van het leven van perso-

boeiend proces, dat vaak stimulerend maar

nen en gemeenschappen, zal er ook altijd

soms ook lastig is. Maar met zoveel mensen

een wervende kracht van uitgaan. Dan

van goede wil, vertrouwend op Gods voorzie-

zorgt kwaliteit ook voor kwantiteit.

nigheid, houden wij goede moed.

Dan leidt “groeien in geloof” ook tot “geloven in groei”. Om er voor te zorgen dat wij,

Plebaan-deken Geertjan van Rossem

Lennisheuvel
H.Theresia

Liempde
St.Jans Onthoofding

Gouden kansen,
mits goed aangepakt
Jaap de Bruin is lid van het Birgittaberaad, een
sturend orgaan dat de verschillende werkgroepen
vertegenwoordigt in Rosmalen. Volgens hem moet
de Nieuwe Parochie ’s-Hertogenbosch een ‘geheel
van geloofskernen’ gaan vormen. Actief in de werkgroep diaconaat, weet De Bruin hoe belangrijk het
is dat er mensen aan de basis blijven voor onder
andere het dagelijkse contact: “mensen helpen vaak
boven verwachting als het doel de eigen gemeenschap betreft.” Een grotere parochie biedt volgens
hem een gouden kans bij ‘kernoverstijgende hulp’
in praktisch, financieel of coördinerend opzicht. Dat
schaalvergroting ook kan mislukken heeft hij bij zijn
werk bij de politie gezien. Na de grootschalige politiereorganisatie van 1993 bleek dat het contact tussen
politie en burger verontachtzaamd was. “Daar moeten wij
ook voor waken”, meent De Bruin. “Bij schaalvergroting
is communicatie beter te organiseren, maar als het contact met de gelovigen verloren gaat, is een reorganisatie
gedoemd te mislukken.”

Uniformiteit
in de liturgie
Tot de Nieuwe Parochie Den Bosch II
zal ook de parochie Moeder Teresa gaan
behoren. In 2007 was deze reeds ontstaan
door samenvoeging van vijf parochies.
Pastoor André Uijttewaal ervaart het derhalve als ‘doorfuseren’. Uijttewaal: “Je kunt
meer in één keer doen, mits er eenheid
in de liturgie is.” Als voorbeeld noemt hij
de opzet van de sacramentenvoorbereidingen, waarbij krachtenbundeling gunstig uitpakt. De sacramenten
dienen we te vieren volgens de officiële liturgie van de Kerk. In de
regio zijn hem voorbeelden bekend waar een geheel eigen invulling
wordt gegeven aan liturgie. De Nieuwe Parochie ’s-Hertogenbosch II
heeft hierin een voorbeeldfunctie. “Vitalisering begint vanuit onze
katholieke identiteit. We komen samen rond de verrezen Christus
die ons de eenheid geeft.” Interessant is ook de goede herbestemming van twee kerken. De voormalige ‘Bartjeskerk’ aan de
Graafseweg is heden als Moeder Teresa Zaal in gebruik als catechetisch en diaconaal centrum en de vroegere Heilige Geestkerk
biedt huisvesting aan Radio Maria.

Hetzelfde doel
voor ogen
Corry Coppens is coördinator van de Alpha-cursus
in Den Bosch. Ook heeft zij de gedeelde leiding over
het koor in de Sint-Lucaskerk. Het vormen van een
gemeenschap is volgens haar wezenlijk, ook voor de
Nieuwe Parochie. Coppens: “Het motto van de Alphacursus ‘It's all about making friends’ benadrukt hoe
belangrijk vriendschap is. Mensen kunnen daardoor
iets proeven van het kerk-zijn. In de Lucaskerk komen
veel gezinnen met jonge kinderen. Eigenlijk zien we
alle generaties terug in de zondagsviering. Het is mooi
te zien hoe vertrouwd ze met elkaar omgaan, omdat zij
samen de weg van het geloof willen gaan. De ontmoetingsmomenten na de Mis dragen daartoe bij, met name
ook voor de jongeren die bevestiging zoeken bij hun leeftijdsgenoten.” Het gaat volgens haar om het vormen van
een gemeenschap in Christus. Het kerkgebouw maakt dan
niet uit; belangrijk is dat mensen bereid zijn over hun eigen
parochiegrenzen heen te kijken. In feite gebeurt dit al bij
de tienergroep en de Alpha-cursus die niet vastomlijnd zijn
door één parochie. “Als we hetzelfde doel voor ogen houden
‘het brengen van God bij de mensen’ en we beseffen dat het
Christus is in wie we ons verbonden weten, kunnen we verschillen overbruggen en samen werken aan een nieuwe, warme
gemeenschap waar mensen zich thuis voelen.”

Afstanden doorbreken
Jacqueline Palte zit in het team van de Alphacursus, leidt een
huiskamergroep, organiseert het wekelijkse koffiedrinken na de
mis en is gastvrouw van de inloopavond elke tweede donderdagavond van de maand. “Daar leer je de mensen kennen,” vertelt ze
en ziet door deze informele ontmoetingsvorm de gemeenschapsgroei. Haar man, diaken Vladimir Palte ondersteunt de liturgie, catechese, sacramentele voorbereidingen en diaconale activiteiten in de
parochie. Beiden constateren dat mensen in deze tijd meer reizen
dan vroeger. Hoewel Jacqueline daarmee niet meteen voor zich ziet
dat men vanuit de dorpen naar de stad komt om te kerken, wordt het
wel makkelijker om eens in een andere kerk van de parochie te gaan
kijken. Afstanden worden immers eerder doorbroken in groter geheel.
“Als er maar waardering blijft voor de mensen. Wat goed is, moet je
behouden, zuinig op zijn,” meent de diaken die daarbij de weg van
geleidelijkheid voorstelt. “..en de fusie biedt kansen om gezamenlijk
de dingen die niet goed gaan te verbeteren,” vult zijn vrouw aan.
De Bossche plebanie als decor voor een foto: (vlnr) Margery ter Borg, Wilmy Sliphost. Plebaan Van Rossem, Jacqueline en Vladimir Palte en Jaap de Bruin.

Openstaan voor
de Heilige Geest
Pastoraal werker Jantje Bax is de enige vrouw in
het nieuwe pastorale team. Catechese, diaconie en
kerkopbouw behoren tot haar taakgebied daarnaast
is zij portefeuillehouder van Jeugd en Jongeren.
Samenwerking tussen de parochies heeft zich in haar
optiek al op een ‘natuurlijke weg’ ontwikkeld: “Sinds
de Wereldjongerendagen van 2005 in Keulen is de
regionale samenwerking van het jongerenpastoraat
goed op gang gekomen. Ook met het tienerpastoraat
en Alpha-cursus werken we al enige jaren samen.
Dit werkjaar zijn we gestart met de Koffie Alpha,
een primeur in het bisdom Den Bosch, en met het
gezamenlijk voorbereiden van vormelingen, ouders
van communicanten en huwelijksparen. Voordat
we daadwerkelijk een Nieuwe Parochie zijn, is de
vrucht van de Heilige Geest al zichtbaar.” En daar
blijft het wat haar betreft niet bij. Zo zijn er plannen
voor een Kinderclub Moeder Teresa en Life Teen
Den Bosch om kinderen, tieners en jongeren dichter bij Christus en Zijn kerk te brengen. De nadruk
legt zij echter op gebed: “Voortdurend gebed is
het allerbelangrijkste. Want als de Heer het huis
niet bouwt, zwoegen de werkers vergeefs.” Het
motto ‘geloven in groei, groeien in geloof’ betekent voor Bax openstaan voor de Heilige Geest
die ons wil optillen en meevoeren over oude
parochiegrenzen heen.

Tom Koot is vice-voorzitter van het kerkbestuur van de parochie Heilige Johannes Evangelist en lid van de stuurgroep. Hij
coördineert de specialisten in het kerkbestuur die zich op de
‘Gereedschapskist Nieuwe Parochie hebben toegelegd. Het doel
van de kerkbeleving zal voor iedereen hetzelfde zijn: de relatie
met God. Ik denk dat je gemeenschap alleen kunt krijgen, als
je dat in grote getalen kunt beleven.” Met de samenvoeging lossen zich voor Koot praktische zaken op. “Loyaliteitsproblemen
door in verschillende parochies betrokken te zijn, lossen zich

Wilt u meer
informatie
over dit
dekenaat?
Plebaan-deken ’s-HertogenboschBoxtel-Oisterwijk:
J.G.N.M. van Rossem
Telefoon: 073 6130314
E-mail: plebaan@sint-jan.nl

in een keer op. Ook elkaars sterkten zijn beter in te zetten: de
ene kerk is zoekende, de andere heeft oplossingen.” Daarbij
realiseert hij zich dat de culturele wortels van eenieder recht
gedaan moet worden. “De Kerk is geen fastfoodketen die overal
op dezelfde manier patat bakt.” Een fusieproces kan volgens
hem een heel pijnlijk proces zijn, waarbij je te maken hebt
met meerdere snelheden. Koot: “Dat moet je niet erg vinden.
Daarom: snel waar het kan, zorgvuldig waar het moet.”

Een vertrouwd punt
Margery ter Borg is secretaris van het kerkbestuur te Empel. De huidige parochie
heeft een aantal sterke componenten zoals de gebedsgroep en de charismatische
‘Godmis’ waar Ter Borg meer kansen voor ziet wanneer de parochie groter wordt.
Empel is volgens haar “een hechte dorpsgemeenschap, die gewend is aan eigen
tradities.” Dat is te zien bij bijvoorbeeld begrafenissen: “dan loopt heel het dorp
uit.” De gemeenschap kent veel nieuwbouw om zich heen. Ook vanuit de nieuwe
wijk ‘De Groote Wielen’ levert dat veel dopen op. De opkomende veranderingen in
de parochiestructuur zijn vooral voor de oudere gemeenschap een moeilijk punt.
In Empel moet er daarom een centraal en vertrouwd inlooppunt blijven waar een
praatje gemaakt kan worden. Dat mensen betrokkenheid blijven voelen is volgens
Ter Borg het belangrijkste.

Of kijk op
www.bisdomdenbosch.nl

mei 2010. Artikelen mogen vrij worden overgenomen in parochiebladen.
Adres redactie:
Parade 11, 's-Hertogenbosch.
Telefoon: 073 6125488
Fax: 073 613 6850
E-mail: redactie@bisdomblad.nl

Nationale Priesterdag
in ’s-Hertogenbosch
De bisschoppen van Nederland nodigen graag alle
belangstellenden uit om aanwezig te zijn bij de
Nationale Priesterdag op 5 juli a.s. in ’s-Hertogenbosch. Dit ter gelegenheid van de afsluiting van
het door Paus Benedictus XVI uitgeroepen Jaar van
de Priester.

Walter Kardinaal Kasper
Bovenaan de gastenlijst prijkt de naam van
Walter Kardinaal Kasper,
prefect van de pauselijke
Raad voor de Eenheid der
christenen in Rome.
Deze naaste medewerker
van onze Paus en
vermaard theoloog heeft
zich bereid verklaard om
een voordracht te houden
over de vreugde van het
priesterschap.

Tijdig inschrijven noodzakelijk
Met het oog op de organisatie van deze dag is
tijdige inschrijving gewenst. U kunt ons hiervoor
e-mailen via info@sint-janscentrum.nl of bellen op
073-6132000.
Doet u dit alstublieft vóór 1 juni a.s. Parkeren kan
in een van de nabijgelegen parkeergarages of op
het Transferium tegen geringe kosten.

Ook niet-priesters zijn van harte welkom

Redactionele eenheid
Uitgave uit het BisdomBlad 's-Hertogenbosch

5 Juli 2010:

© Sanctuaire d’Ars/Danièlle Bouteaud

Snel waar het kan, zorgvuldig waar het moet

UITNODIGING

Wilmy Sliphost werkt op de plebanie voor onder andere het parochieblad: “De
Sint-Jan kent veel vaste bezoekers die ervoor kiezen om hier parochiaan te
zijn.” De sacraliteit en de Schola Cantorum van de kathedraal zijn daarbij
belangrijke trekkers volgens haar. In de nieuwe situatie ziet zij meer kansen
om verbindingen te leggen. Met de 500 vrijwilligers die de parochiegemeenschap telt, zou dat geen probleem mogen zijn, maar ook die groep begint te
vergrijzen. Bovendien liggen de contacten met die verhouding anders dan
bij kleinere parochies. “Wij kennen niet alle parochianen,” weet Sliphorst.
Vanuit de redactie van het parochieblad is de eerste stap een informele
kennismaking met de redacties van de andere parochies. Sliphorst: “Zo’n
blad is namelijk ook een plek waarin eigenheid naar voren komt.”
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De organisatie heet iedereen die betrokken is bij
het wel en wee van de Kerk bijzonder welkom.
Deelname is gratis. De dag begint met een eucharistieviering om 10.30 uur in de kathedrale basiliek van Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch. Daarna bent
u uitgenodigd voor koffie of thee en een broodje in
het Theater aan de Parade waar Kardinaal Kasper
zijn voordracht zal houden (einde rond 14.00 uur).
Geïnteresseerden kunnen opnieuw aansluiten voor
de vespers in de Sint-Jan om 16.30 uur.

Van harte welkom op 5 juli om 10.30 uur in de
Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch.
De bisschoppen van Nederland
Papenhulst 4
5211 LC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 613 20 00
Fax (073) 614 53 15
Internet www.sint-janscentrum.nl
E-mail info@sint-janscentrum.nl

Priester zijn, een uitdaging en een vreugde
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