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Geworteld in 

Christus
“Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, stand-

vastig in het geloof” (Kol. 2, 7) Het thema van de 

Wereldjongerendagen verwijst naar het fundament 

van de Kerk: Jezus Christus. Hij staat centraal bij de 

jongeren in Madrid, maar evengoed bij de parochies 

die in het Bisdom van 's-Hertogenbosch. In het 

beleidsplan voor de Nieuwe Parochies komt de ver-

ankering in Christus met nadruk bij de jongeren tot 

uitdrukking. Zij vormen hoop voor de Kerk en laten 

ons de noodzaak zien om krachten te bundelen in 

de Nieuwe Parochies. Jongeren zijn mobiel, flexibel 

en in de praktijk allang gewend aan parochieoverstij-

gende jongerenactiviteiten. De voorbereidingen van 

de Wereldjongerendagen laten zich goed passen in 

de structuur van Nieuwe Parochies. In dit katern 

vertellen Manon van As en Marielle Appel over hun 

voorbereidingen op de Wereldjongerendagen. 

In het kader van de Nieuwe parochies vindt er 

op 22 oktober 2011 een netwerkdag plaats. 

Tijdens deze dag, die bedoeld is voor parochie-

bestuurders, werkgroepcoördinatoren en paro-

chievrijwilligers, wordt de rol van de parochiële 

vrijwilliger uitgelicht. Organisator Bart Jansen 

legt in dit katern uit wat de bedoeling van de 

bijeenkomst is. 

CUaTRO VIENTOS
Michel van Mol

De WJD zijn helaas ten einde. Op zaterdagmorgen zijn we, nadat we van alle bisschoppen de 

zegen hadden gekregen tijdens de laatste eucharistieviering, met alle Nederlanders op pad 

gegaan naar het vliegveld Cuatro Vientos. In de geweldige Madrileense hitte gingen we tezamen 

met ongeveer 1,5 miljoen jongeren op pad. ’s Avonds hebben we hier een avondwake gehou-

den. Deze werd alleen ruw verstoord door een geweldige hittestorm met regen en bliksem. Paus 

Benedictus XVI brak de avondwake af om te gaan schuilen. Na ruim drie kwartier kwam hij terug 

en werd het Allerheiligste aanbeden: een geweldig grote monstrans met daarin een grote hostie.

’s Morgens werd er een Heilige Mis gehouden waar de paus in voor ging. Na een rondje over het 

veld gemaakt te hebben droeg de Heilige Vader de mis op.

De WJD zijn nu echt ten einde. We hebben hier in Madrid een geweldig mooie tijd doorgemaakt. 

We zijn gedurende deze tijd zowel als mens, als groep en in het geloof ontzettend gegroeid. 

Hopelijk kunnen we dit vasthouden en verder uitdiepen waar mogelijk. En dan op naar Rio de 

Janeiro in 2013!

ONVERGETELIJK
Eefke van der Loop

Ik word om één uur wakker gemaakt door mijn wekker. Ik merk dat ik heerlijk heb geslapen en 

dat haar bed wel erg lekker heeft gelegen, dat is wel wat anders dan een dun matje waarop je 

je amper kunt omdraaien. Bovendien ben ik deze nacht niet geveld door de hitte. Ik loop naar 

beneden en zie de krant liggen. Natuurlijk draait de wereld gewoon door, maar het voelt alsof ik 

de afgelopen twee weken in mijn eigen wereldje heb geleefd. Boven ga ik douchen en schrob ik 

pen-tatoeages van mijn armen af, die er tijdens de avondwake op zijn gezet. En terwijl ik schrob, 

voelt het alsof ik weer een stukje herinnering van me af haal. Want het was bijzonder, het was 

intens, het was geweldig. Eigenlijk zijn er gewoon geen woorden voor de Wereldjongerendagen 

2011 in Madrid. Ik heb veel ontmoetingen gehad met jongeren en gehoord wat hun echt bezig 

houdt. En alle mensen waren lief en aardig en Christus leefde in ons. Het WJD-thema is ach-

teraf eigenlijk heel toepasselijk op mij: Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvas-

tig in het geloof. Ik was al geworteld in het geloof, maar voel me nu ook echt opgebouwd en 

standvastig. Ik wil elke dag ‘ja’ zeggen tegen Christus en mensen vertellen hoe mooi het was in 

Madrid. 

De volgende Wereldjongerendagen in 2013 zullen zijn in Rio de Janeiro, Brazilië. Ik hoop dat er 

dan nog meer jongeren om te ervaren wat ik heb meegemaakt, want de Wereldjongerendagen 

waren echt onvergetelijk.

"Ik wil elke dag ‘ja’ zeggen tegen Christus en 
mensen vertellen hoe mooi het was in Madrid."
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Tijdens de Wereldjongerendagen hebben 

Manon en Marielle een weblog bijgehouden 

waarin zij dagelijks verslag deden van hun 

belevenissen en reiservaringen. Hun verhalen 

zijn terug te lezen op de website van het bis-

dom en op ed.nl/gastblog.
Om zoveel mogelijk jongeren mee te kunnen laten gaan naar de 

Wereldjongeren, hebben verschillende de parochies de handen 

ineen geslagen en diverse sponsoracties georganiseerd. Vanuit de 

Eindhovense parochie Heilige Antonius Abt ging Manon van As mee 

naar de Wereldjongerendagen. Gesponsord, want ook voor haar 

was de reissom een behoorlijk bedrag. Vlak voor haar vertrek naar 

Madrid legt zij uit hoe haar voorbereidingen eruit zagen. Manon: 

“Om het geld bij elkaar te krijgen hebben we de koppen bij elkaar 

gestoken en samen auto's gewassen, knakworsten en jampotjes ver-

kocht, collectes gehouden en allerlei acties gedaan. Uiteindelijk heb-

ben we met alle opbrengsten zelfs nog een zakcentje overgehouden 

om mee te nemen naar Madrid.” Ter voorbereiding is de deelgroep 

waarmee Manon tijdens de Wereldjongerendagen op stap ging een 

aantal keer bij elkaar gekomen in Breugel. “We hebben elkaar daar 

al beter leren kennen en het is echt een heel leuke groep. Nu zitten 

we bij elkaar om na te denken wat we allemaal mee moeten nemen.” 

Dat haar parochie vanaf 2012 tot een grote parochie 'Eindhoven 

Noord' gaat horen, ziet zij voor de jongeren niet als nadeel: “Ik vind 

het juist goed. Ik zit namelijk in de jongerengroep van Woensel 

en daar komen steeds meer jongeren bij. Als het straks allemaal 

dezelfde parochie is, kun je elkaar nog gemakkelijker leren ken-

nen.” Hoewel zij zich niet bezig houdt met de samenvoeging, is haar 

indruk dat de oudere parochianen er wel moeite mee hebben. Voor 

dit moment gaat Manons aandacht onbevangen en positief uit naar 

de WJD: “Ik probeer er met een 'leeg hoofd' naartoe te gaan en wil 

gewoon alles zien en meebeleven wat er te doen is.” 

Marielle Appel uit parochie Woensel-Oost herkent 

zich in het verhaal van Manon. Samen zitten zij in dezelfde jon-

gerengroep en ze kennen elkaar al een paar jaar. “De hele groep 

uit het bisdom waarmee we gaan bestaat uit honderd jongeren. 

Dan is het fijn als je er van tevoren al een paar goed kent,” weet 

Marielle. Beide dames zijn tijdens de eerste kennismakingsdag 

voor de Wereldjongerendagen ingedeeld in de deelgroep van 

regio Eindhoven. “We kregen tijdens deze dag meteen een aantal 

opdrachten die we samen moesten doen. Met 'speedmeeten' kon 

iedereen elkaar alvast een klein beetje leren kennen door snel te 

vertellen wie je bent en wat je hobby's zijn. Dan bouw je toch al een 

beetje een band op omdat je weet dat je met elkaar op stap gaat. 

Met onze deelgroep zijn we daarna nog twee keer samen gekomen 

voor ontmoeting, om samen de Mis vieren en het thema van de 

Wereldjongerendagen te verdiepen. We hebben toen ook gespro-

ken over wat ons naar de WJD drijft, waarom je er eigenlijk naartoe 

gaat. We kwamen er toen achter dat iedereen er eigenlijk wel met 

hetzelfde doel naartoe gaat. Wat mij in het begin vooral trok was 

dat je met zoveel bij elkaar bent. In onze eigen parochie zijn wij vrij-

wel de enige jongeren. Ik wil niet zeggen dat we nu eenzaam zijn, 

maar als we straks met twee miljoen bij elkaar zijn is dat wel heel 

speciaal. En je hoopt daar natuurlijk ook wel iets te vinden. Wat dat 

precies is, dat kan ik niet omschrijven.” Na de enthousiaste ervarin-

gen van haar broer en zus die eerder naar de Wereldjongerendagen 

zijn gegaan heeft Marielle de knoop doorgehakt: “Ik ga gewoon mee. 

Wat Manon ook al zei: Je weet niet precies wat er komt, maar het wordt 

vast een superleuke ervaring.” Ook het internationale karakter van de 

Wereldjongerendagen spreekt haar erg aan: “Je treft er verschillende 

talen en culturen, en toch samen in het geloof. Dat is toch wel apart vind 

ik, een leuke combinatie.” 

Ook Marielle heeft zich niet verdiept in de samenvoeging van de parochies 

in Eindhoven: “Ik weet niet wat precies de bestuursredenen zijn, maar ik 

sta er op zich niet negatief tegenover. Je hebt namelijk hetzelfde geloof 

en het maakt niet uit of je bij wijze van spreken in vieren of in tweeën bent 

opgedeeld. Maar ik merk in mijn omgeving wel dat hier onzekerheid over is 

en dat mensen zich afvragen waarom het nodig is. Vooral de ouderen houden 

het liever zoals het was. Voor mezelf vind ik het niet erg. Zoals Manon al zei: 

je krijgt hierdoor wel een grotere groep en het is leuk om nieuwe mensen te 

ontmoeten.”

“Wij willen laten zien dat we bij de jongeren 

betrokken zijn,” vertelt kapelaan Henk Janssen 

die als geestelijk begeleider meegaat naar 

Madrid. Vanuit zijn parochie, Maria Moeder van 

de Kerk, gaan er dit jaar geen jongeren naar 

de Wereldjongerendagen. “Juist daarom wil 

het pastoraal team toch namens de parochie 

vertegenwoordigd zijn,” aldus de kapelaan 

die zelf voor het eerst meegaat naar de 

Wereldjongerendagen. Het jongerenwerk in de 

nieuw samengevoegde situatie staat volgens 

hem in de startblokken en de focus ligt in 

eerste instantie bij de vormelingen. “Het H. 

Vormsel moet niet het laatste sacrament 

zijn, waarna je tieners nooit meer ziet. We 

zijn actief bezig met het aanbod dat erop 

volgt. Daarom vind ik het ook belangrijk 

zelf mee te gaan naar Madrid, dan kan ik 

anderen beter enthousiasmeren om er 

een volgende keer bij te zijn.”

In onze parochie zijn 

wij vrijwel de enige 

jongeren

Het Heilig Vormsel moet niet het 

laatste sacrament zijn, waarna 

je tieners nooit meer ziet.



NetWerkDag NieuWe Parochies: VriJWilligers 

behouDeN eN VersterkeN

Met het thema ‘Ont-moeten omdat het vrij-willig is’ houdt het Bisdom 

van ’s-Hertogenbosch op zaterdag 22 oktober in het Oisterwijkse Two 

College een netwerkdag voor parochiebestuurders, pastorale teams, 

werkgroepcoördinatoren en parochievrijwilligers van bestaande en 

Nieuwe Parochies in het bisdom.

VERSTERKEN VaN VRIJwILLIGERS

“Tijdens de netwerkdag staat de rol van de vrijwilliger centraal”, legt pro-

cesbegeleider Bart Jansen uit. “De vrijwilligers in de (nieuwe) parochies van 

het Bisdom ’s-Hertogenbosch vormen de kurk waarop de lokale aanwezig-

heid van de R.K. Kerk drijft. Bij de vorming van nieuwe parochies is dan 

ook het behoud en versterken van deze groep mensen erg belangrijk.” Het 

samenwerken in een nieuw verband noemt Bart een ‘spannend’ proces. 

Bestaande structuren krijgen vaak een andere opzet en activiteiten worden 

herijkt. Dat gaat vaak niet zonder slag of stoot en vereist open staan voor 

verandering en het loslaten van dat wat voorbij is.

SaMEN EEN aaNPaK KIEzEN

De organisatie hoopt op de komst van 250 mensen uit de parochies die 

zich bezighouden met het begeleiden en coördineren van vrijwilligersactivi-

teiten. Samen met dagvoorzitter pastoor Wilmink krijgen zij vanaf 9.30 uur 

een programma voorgeschoteld dat bestaat uit een aantal korte plenaire 

inleidingen over onderwerpen rond vrijwilligers in de parochie. Een van de 

inleiders is hulpbisschop Liesen. Daarna zullen de aanwezigen in subgroe-

pen uiteen gaan en onderwerpen als werving, coördinatie van activiteiten, 

specifieke doelgroepen en speerpunten, liturgie en communicatie behande-

len. Bart Jansen: “Het gaat om workshops waarin de mensen uit de paro-

chie zelf aan het woord komen. Zij geven informatie over bovengenoemde 

onderwerpen en over de eigen ervaringen in de praktijk. Samen met de 

deelnemers komen ze tot suggesties om een aanpak in de eigen parochie 

te kiezen.” De sluiting van de dag is voorzien rond 16.00u.

MEER INfORMaTIE EN aaNMELDING

Voor meer informatie over de netwerkdag, stuur een e-mail naar:  

bjansen@bisdomdenbosch.nl. Of neem telefonisch contact op met organi-

sator Bart Jansen: 073 6125488

Nieuwe Parochie katern juli 2011

Alle Nieuwe Parochie-katernen 

zijn als PDF-bestand te lezen via de website 

www.bisdomdenbosch.nl onder de rubriek ‘Nieuwe Parochie’.

Tekst: Marc de Koning

WorkshoPs 
tiJDeNs De ‘NP’-
NetWerkDag:

Communicatie in de NP, 

Teamvorming bij vrijwilligers in de 

NP, Administratie/secretariaat in 

de NP, Verscheidenheid in de NP, 

Een bestuur (be)stuurt in de NP, 

Praktisch vrijwilligersbeleid in de NP, 

Liturgie in de NP, Maatschappelijke 

stage in de NP, Huwelijk en gezin. 

Kansen voor Jongeren binnen de NP. 

Deelnemers kunnen op de netwerkdag 

zelf besluiten welke van de workshops 

zij ’s ochtends dan wel ’s middags wil-

len bezoeken.

Mensen die vanuit het vormingsproces 

van de Nieuwe Parochies succesvolle 

ervaringen hebben opgedaan met vrijwil-

ligers en hierover iets willen delen of juist 

aandacht willen vragen voor een specifiek 

aspect van het vrijwilligerswerk, worden 

opgeroepen contact op te nemen met 

organisator Bart Jansen via  

bjansen@bisdomdenbosch.nl

De naam van 
een nieuwe 
parochie
Bij de vorming van een nieuw parochie hoort ook de 
keuze van een nieuwe naam voor de nieuwe parochie. 
Die keuze dient door de geestelijkheid en de gelovigen 
te worden gemaakt maar moet door de bisschop worden 
goedgekeurd. De bisschop heeft bij aanvang van het 
oprichten van de nieuwe parochies aangegeven dat hij wil 
dat de regels die gelden voor het kiezen van een patroon-
heilige/titel van een nieuwe kerk ook gelden voor de 
keuze van de nieuwe naam voor een nieuwe parochie.

gen staan vermeld. Het Martyrologium is 

in 2004 vernieuwd en in 2007 ook in het 

Nederlands vertaald en uitgegeven.

De parochienaam mag maar één heilige 

bevatten. Meerdere heiligen in de naam 

zijn alleen toegestaan als zij samen in de 

liturgische kalender staan (bijv. HH Petrus 

en Paulus, HH Cosmas en Damianus).

Het is belangrijk dat de naam van een 

parochie zorgvuldig gekozen wordt. Er 

wordt sterk aanbevolen om ook naar de 

historie van een streek of van een stad 

te kijken. Als er in een stad één nieuwe 

parochie komt, ligt het eigenlijk voor de 

hand dat de oude stadspatroon gekozen 

wordt. Of als bekend is welke parochie in 

de streek de oorspronkelijke moederpa-

rochie is, zou dat misschien de nieuwe 

parochiepatroon kunnen worden. Soms 

is het wijs een volledig nieuwe naam te 

kiezen maar dat is lang niet altijd zo. Een 

historisch belangrijke naam moet niet ver-

meden worden, omdat men dan denkt de 

andere vroegere parochies van het ver-

band te benadelen. Tot slot dienen ook 

de lokale heiligen uit ons bisdom terug te 

komen in de parochienamen.

Dienst Liturgie van het Bisdom

Het wereldberoemde beeld van Jésus de Medinaceli, patroon 
van de gelijknamige Madrileense basiliek, waar de Nederlandse 
jongeren tijdens de WJD de catechesebijeenkomsten hadden.

waT zIJN DIE REGELS?
Men kan als titel kiezen de Allerheiligste 

Drie-eenheid, een mysterie of een naam 

van onze Heer Jezus Christus die in 

de liturgie gevierd wordt (bijv. Christus 

Koning, Gedaanteverandering van de 

Heer), maar ook de Heilige Geest. Verder 

de heilige maagd Maria en tevens een 

benaming van haar die in de liturgie 

gebruikelijk is (bijv. Maria Onbevlekt 

Ontvangen, Onze Lieve Vrouw van de 

Rozenkrans). Verder kunnen namen van 

engelen gebruikt worden en ook van 

heiligen en zaligen die in het Romeins 

Martyrologium zijn ingeschreven. Het 

Romeins Martyrologium is een boek waar-

in per kalenderdag de belangrijkste heili-

19Bisdomblad augustus 2011




