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rand van het graf ontspruiten planten. 
Vijf bomen staan in bloei. Terwijl de 
bewakers hun ogen afdekken, zweeft 
de Opgestane als een veertje zo licht 
boven het graf. Hij is nog waziger uit-
geschilderd dan tijdens zijn kruisweg, 
het is alsof verschijnen en verdwijnen 
hier ineen gaan vloeien. Met deze schil-
dering heeft Aad de Haas zijn eigen 
geloof in Jezus uitgedrukt: in zijn ogen 
is Jezus kwetsbaar, broos, en volop 
mens, maar juist daarin en daardoor is 
hij een toonbeeld van hoop. 
Een nog verdere ontwikkeling is dat 
Jezus’ verrijzenis en verschijningen 
niet langer concreet worden uitgete-
kend maar heel abstract, in de vorm 
van een lichtexplosie, vol met kleuren. 
Schitterende voorbeelden daarvan vin-
den we bij de Franse schilder Alfred 
Manessier. Zo heeft hij Jezus verschij-
ning aan Maria van Magdala weer-
gegeven als rijk kleurenspel tegen de 
achtergrond van een oranje zon. Samen 
drukken zij de nieuwheid uit van Jezus’ 
bestaan en de verbazing en verrukking 
die dit oproept bij zijn trouwe volgelinge.

Ik sluit af met de Tilburgse kunste-
naar Paul van Dongen. In Uden vallen 

vier etsen van hem te zien met de titel 
Doornenkroon. We associëren deze 
kroon eerst en vooral met lijden en 
pijn maar bij de kunstenaar zien we 
de kroon geleidelijk aan veranderen 
in een krans vol takken en bloemen. 
Zo heeft hij meesterlijk verbeeld hoe 
dood en verrijzenis haast hand in hand 
gaan. Datzelfde idee is te vinden op 
zijn schilderij met de titel Verrijzenis. 
Centraal op het schilderij staat een 
kroon vol puntige en scherpe doorns, 
maar terwijl deze kroon de kracht van 
de dood symboliseert, zien we tegelijk 
hoe een kruisvormige tak van onder 
naar boven opschiet, de doornenkroon 
doormidden klieft, als wordt de dood 
door het leven verbrijzeld. Verrijzenis 
is echter geen sinecure: de opschie-
tende tak zit ook zelf vol met doorns en 
het lijkt zo te zijn dat iemand alleen via 
deze doorns kan opgaan naar het volle 
leven. 
We zien dus dat schilders steeds min-
der concreet laten zien wat verrijzenis 
eigenlijk is. De ware kunst rond dit 
onderwerp bestaat eerder in het open-
laten dan in het invullen. 
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De Nieuwe 
Parochie
Sterven en verrijzen 

Pasen in de Nieuwe 

Parochie
“Pasen in de nieuwe parochie is natuurlijk hetzelfde als Pasen in 

de oude parochie. Als je het hebt over Pasen, dan heb je het over 

de kern van het geloof. Die kern moeten we zo breed mogelijk en 

ten volle vieren.” Dat zegt mgr. Mutsaerts over de viering van het 

Paasfeest. Aan het geloof is de belofte van eeuwig leven verbonden. 

“Als die belofte waar is,” zo legt de hulpbisschop uit, “dan ga je 

daar ook ten volle voor, want dan is het nogal wat, wat erop het 

spel staat.” 

(lees verder op pagina 16)



“Het meest ideale is om de kern van het geloof in de nieuwe 

Parochie centraal te stellen en Pasen als één parochie te vieren,” 

benadrukt mgr. Mutsaerts. “Ook als er meerdere priesters in de 

Nieuwe parochie zijn: doe het samen in de centrale kerk. Het vieren 

van Pasen is daarmee een mooi teken van eenheid. Het is goed om 

de hoogfeesten samen te vieren en dat kan uitstekend met behoud 

van ieders eigenheid. Ik denk dat het kan en dat het goed is om 

samen te delen in de verrijzenis.”

SNOEIEN OM TE KUNNEN GROEIEN
De veranderingen waar de parochies mee te maken hebben, roepen 

vaak weerstand op. Als er kerken sluiten, ervaren mensen het zelfs 

alsof iets van henzelf afsterft. “Het is weliswaar vervelend, pijnlijk en 

emotioneel”, onderkent de bisschop, “maar bij een kerksluiting gaat 

er niemand dood.” Er hoeft volgens hem in alle nuchterheid geen ver-

gelijking gemaakt te worden tussen de gelijkenis van de graankorrel 

uit het Johannesevangelie en de ‘oude parochies’ die eerst moeten 

sterven opdat ze vrucht kunnen dragen. “Er is niets mis met de oude 

parochie. Als we voldoende priesters, mensen en financiële middelen 

hadden, waren de oude parochies prima.” Het beleidsplan heeft een 

logische aanleiding en is puur pragmatisch: “Soms moet je snoeien 

om te kunnen groeien”. 

De verrijzenis is de 

lakmoesproef van 

het geloof
(vervolg pagina 1)

“De Verrijzenis is de lakmoesproef van het geloof,” vervolgt bisschop Mutsaerts. “Als 

Christus daadwerkelijk verrezen is zoals Hij gezegd heeft, dan mag je veilig geloven dat Hij 

al zijn beloftes gestand zal doen. 'Als Christus niet verrezen is', zegt Paulus, 'is het hele 

geloof waardeloos.' Maar als het wel waar is, dan geeft dat zo'n ander zicht op alles, dat 

alles in een ander perspectief wordt geplaatst.” 

Nieuwe Parochie katern april 2011

Gezamenlijke liturgie als voorbode 

voor Nieuwe Parochie "De gang naar de kerk met Kerstmis is voor veel men-

sen vanzelfsprekender dan met Pasen." Dat concludeert 

pastoor Andy Penne van de vier parochies Bergeijk 't 

Hof, Bergeijk 't Loo, Luyksgestel en Weebosch. "Maar 

we moeten minstens zoveel inspanningen doen voor de 

Paasdagen, want in deze dagen vieren we de kern van 

ons christelijk geloof." Zelf geeft de pastoor daarom in 

de lokale kranten evenveel aandacht aan de Goede 

Week en Pasen als aan Kerst en is er net als met 

Kerstmis een huis-aan-huis parochieblad. Vooral in de 

Goede Week is de liturgie uitgebreid en dat geeft veel 

aanknopingspunten voor bijvoorbeeld kinderen om 

actief te participeren: "De liturgie van de Goede Week 

is voor kinderen heel aanschouwelijk. Als je het doet 

zoals de Kerk het voorschrijft, dan hebben kinderen 

veel te beleven."

De internetfilmpjes zijn inmiddels duizenden keren bekeken. Zijn 

laatste filmpje gaat over de opname in de katholieke kerk. "Een grote 

groep mensen is zoekende op internet. Als zij erover denken katho-

liek te worden, zijn zij nieuwsgierig naar wat er gebeurt tijdens een 

volwassenendoop," weet hij.

IN EENHEID PaSEN VIEREN
De liturgie van de Goede Week geeft volgens de pastoor dringende 

redenen tot samenwerking, al is er voor de nieuwe parochie nog een 

lange weg te gaan. Dit jaar nodigt hij daarom bij de viering van Witte 

Donderdag vertegenwoordigers van de vier parochies uit voor de over-

handiging van de heilige oliën: "Daarmee geven we de verbondenheid 

met de bisschop aan die de oliën een dag eerder gewijd heeft en 

drukken we ook de eenheid als parochies uit. Ook met de Paaswake 

zullen we die eenheid aanhalen. Alle lectoren draaien dan mee en 

ook de misdienaars van de vier parochies zullen hierbij aanwezig 

zijn. Dan ontsteken de vertegenwoordigers hun paaskaars en zullen 

dit vuur meenemen naar de paasmis hun eigen parochie. Ook hierbij 

leggen we uit dat we het samen hebben gedaan. Het zijn deze kleine 

dingen die het doen om de richting van de Nieuwe Parochie aan te 

geven."

BEElDEND INGESTElD
De pastoor realiseert zich echter dat steeds meer mensen geen 

beeld hebben van wat er zich in de kerk afspeelt. "Mensen vragen 

mij bij een doopaanvraag regelmatig: 'Wat gebeurt er dan tijdens een 

doopsel?' De maatschappij is heel beeldend ingesteld. Wij als kerk 

blijven daarin achter, terwijl wij juist heel veel beelden te bieden heb-

ben." Om deze reden startte pastoor Penne in 2010 met een reeks 

filmpjes op Youtube, waarin hij verschillende sacramenten uitlegt. 

GElOOf cENTRaal
Alle inspanningen ten behoeve van de Nieuwe Parochies zijn er vol-

gens mgr. Mutsaerts op gericht om in de toekomst een vitale kerk 

over te houden. “We hebben sterke kernen nodig. Maar ‘als de Heer 

het huis niet bouwt, bouwen wij voor niks’. Laten we Pasen daarom 

tegemoet gaan door naar het huis van de Heer te gaan en daar te 

beginnen. Als we Onze Lieve Heer centraal stellen, zal Hij helpen dat 

we ook werkelijk iets kunnen opbouwen. Dat krijgen we niet vanzelf, 

we moeten daar iets voor over hebben en er vertrouwen in hebben. 

Het geloof in onze tijd is verdampt. Dat moet weer groeien. Alles 

moet tegenwoordig warm, knus en gezellig zijn, maar dat is nergens 

op gebaseerd, dus houdt het geen stand. Het geloof moet weer 

centraal staan, niet de gemeenschap. Als je investeert in het geloof, 

groeit er vanzelf weer een hartelijke gemeenschap.”

Al in 1988 wees de Congregatie voor de Eredienst 

op het belang van krachtenbundeling van paro-

chies voor de viering van het Paastriduüm: “waar 

verscheidene kleine parochies aan één priester 

zijn toevertrouwd, is het beter dat de betreffen-

de gelovigen zich zoveel mogelijk verenigen in 

de voornaamste kerk om aan deze vieringen deel 

te nemen.” In de rondzendbrief ‘De voorbereiding 

en viering van het Paasfeest’ constateerde de 

congregatie destijds al dat kleinere parochies vaak 

niet meer in staat zijn de plechtigheden van het 

Triduüm in volledigheid te kunnen organiseren.

VERENIGEN IN DE VOORNaaMSTE KERK
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"Broeders en zusters, het geloof is een gave maar het heeft 
voortdurend onderhoud nodig en soms is zelfs enige restauratie 
nodig.” Dat zei bisschop Hurkmans tijdens de zondagsmis van 
3 april in verband met de afronding van de restauraties aan de 
Sint-Janskathedraal.

Sint-Jan krijgt 
een engel met 'een 
hotline naar God'

voor de plechtig gezongen vespers van 

zaterdag ook een onthulling. Aan prof. mr. 

Pieter van Vollenhoven was het namelijk 

de eer om een nieuw luchtboogbeeld van 

een engel te onthullen. Bijzonder aan het 

beeld is dat de engel een mobiele telefoon 

vasthoudt. Het mobieltje heeft slechts één 

knop om naar God te bellen.

Festiviteiten op de Parade
Na de eucharistieviering vond er op de 

Parade een ontvangst plaats met kof-

fie en Bossche Koek. Het plein werd 

opgeluisterd door het Bossche gilde De 

Oude Schuts, de Vughtse gildes van Sint 

Barbara en Sint Sebastiaan en het gilde 

Sint Catharina. Ook werden optredens 

verzorgd door drumfanfare Amantius uit 

Empel en de Koninklijke Harmonie ’s-Her-

togenbosch.

Jaap van Eeden

Verwondering en geluk
“Als geen andere kerk helpt deze kathe-

draal vele mensen, ook toeristen en 

anders gelovigen, om de hemel en de 

aarde bijeen te brengen. Zij is een uitste-

kend instrument om het uit elkaar vallen 

van de samenleving tegen te gaan. Zij 

schept eenheid. Mensen kunnen bij het 

rondkijken in de natuur, bij het zien van 

kunst, bij het ondergaan van grootse archi-

tectuur diepe ervaringen van verwondering 

en van geluk opdoen. Dit geeft rust aan 

de ziel, brengt mensen samen en dit kan 

geloof wekken”, aldus mgr. Hurkmans. In 

zijn homilie betoonde hij dankbaarheid 

jegens alle mensen en organisaties die 

zich elf jaar lang met hart en ziel voor de 

restauratie van de kathedraal hebben 

ingespannen. 

Pauselijke onderscheiding
Tijdens de H. Mis reikte bisschop 

Hurkmans een pauselijke onderscheiding 

uit. Voor zijn jarenlange inzet als vrijwil-

liger ontving architect en oud-bestuurslid 

Herman Lerou namens paus Benedictus 

XVI de hoge pauselijke ridderonderschei-

ding in de Orde van Paus Sylvester. Lerou 

kreeg eerder dit jaar al als voorzitter van 

de Commissie Beheer van de parochie H. 

Johannes evangelist een bronzen paro-

chiepenning vanwege zijn uitzonderlijke 

verdiensten bij de restauratie van de Sint-

Jan en deze week ook de cultuurpenning 

van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Onthulling engelbeeld
De oplevering van de gerestaureerde 

kathedrale basiliek van Sint-Jan kende vlak 
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“Zes van de 57 beoogde nieuwe parochies zijn inmiddels tot 
standgekomen, aan twintig nieuwe wordt gewerkt. Het proces om 
nieuwe parochies te vormen in het bisdom Den Bosch, in 2009 
ingezet, gaat sneller dan verwacht,” aldus hulpbisschop Mutsaerts, 
onlangs in het Brabants Dagblad. 

Met bijna de helft van de parochies is al wat gebeurd of loopt het 

proces”, zegt Mgr. Mutsaerts, binnen de bisdomstaf portefeuille-

houder is voor de nieuwe parochies. “Als de processen in dit tempo 

doorgaan, zijn we eerder klaar dan 2020. Parochies zijn steeds meer 

doordrongen van de urgentie om te fuseren. De emoties blijven want 

parochies willen hun eigen identiteit behouden. Maar ze beseffen dat 

we als Kerk zo niet door kunnen gaan. We moeten samen aan de gang 

willen we het redden. De parochies teren hard in op hun eigen vermogen. 

Als we niets doen, dan blijft er van de 140 miljoen euro parochiekapitaal 

in vijftien jaar niets over, vooral kerkonderhoud kost veel geld. Ook het 

aantal priesters loopt rap achteruit. Elk jaar vallen er vijftien af, gecompen-

seerd door een enkele nieuweling.” 

De kerk zit in het zuiden veel te ruim in haar jas, aldus Mgr. Mutsaerts. “We 

zullen moeten wennen dat niet elke week in elk dorp een heilige Mis is.” 

Volgens hem zullen de kerken niet extra hard gaan leeglopen door de fusies. 

“In enkele middelgrote plaatsen in het bisdom zie ik dat mensen na sluiting 

van kerkgebouwen de weg vinden naar een andere kerk in hun 

woonplaats. Ik bespeur nog veel enthousiasme bij de vele vrij-

willigers. Ook de koren houden echt niet zomaar op met zingen, 

ze moeten alleen wat meer rouleren. Ik heb hoop dat we de kerk 

door deze fusies kunnen vitaliseren en de geloofsbeleving kunnen 

versterken. Ik ben niet depressief. We moeten ons best doen, dan 

doet God de rest.”

Zes van de 57 nieuwe 
parochies gerealiseerd

fEITEN
Het bisdom Den Bosch wil van de 230 parochies  

er 57 overhouden. Zes fusies zijn inmiddels een 

feit (Sint-Oedenrode, twee in Helmond, Wijchen, 

Sint-Anthonis en Den Bosch). In twintig plaatsen 

lopen processen tot samenvoegingen. 

De pastorale teams van de huidige parochies 

moeten worden samengevoegd, evenals de 

afzonderlijke boekhoudingen. Ook moet er voor 

elke nieuwe parochie één centrale kerk wor-

den aangewezen, die het kloppend hart van 

het kerkelijk leven moet worden. De andere 

kerken krijgen de functie van nevenkerk of 

kapel. 

Elke parochie krijgt één bestuur en één pas-

toor die leiding geeft aan het samenvoe-

gingsproces. Dat betekent dat een groot 

aantal pastoors van de huidige parochies 

straks de functie krijgt van pastor.

"In Sion leg Ik een steen als 

fundament, een steen van gra-

niet, een kostbare hoeksteen 

als een hecht fundament.  

Wie gelooft, hoeft niet te 

vrezen."(Jesaja 28:16; Rom. 

9:33)

Alle Nieuwe Parochie-katernen zijn als PDF-bestand te lezen 

via de website www.bisdomdenbosch.nl onder de rubriek 

‘Nieuwe Parochie’. Teksten: Marc de Koning.




