
Liturgie in de 

Nieuwe Parochie
“Wat is onze gezamenlijke visie als parochie, wie of 

wat willen we zijn? Deze vraag staat centraal bij de 

veranderingssituatie van de parochies in het Bisdom 

van ’s-Hertogenbosch. Een eenduidig antwoord ligt 

voor de hand, maar dat is vaak niet de realiteit. Het 

Nieuwe Parochiekatern heeft ruim anderhalf jaar ver-

schillende vertrekpunten laten zien van waaruit men-

sen bezig zijn met de vorming van Nieuwe Parochies. 

Zo zet de een zich gemotiveerd in voor de kerk ‘voor 

Onze Lieve Heer’, terwijl een ander dat uiteindelijk 

‘voor de mensen’ doet. Op ieder vlak in het pastoraat 

kan een verschil in visie - vaak onbedoeld - spannin-

gen opleveren. Dat geldt niet in de laatste plaats voor 

liturgie. Om de kansen, mogelijkheden en knelpunten 

op het gebied van liturgie in de parochies te bespre-

ken en perspectief te geven, zal de dienst liturgie een 

rondgang maken langs de dekenaten. Liturgie in de 

Nieuwe Parochie vraagt immers om zorgvuldige bege-

leiding en toerusting, met respect voor de specifieke 

situatie. 

In dit katern komt bisschop Hurkmans aan het 

woord over zijn visie op het fusieproces. Het bis-

dom gaat de komende tijd actief naar de parochies 

toe. Daarover meer op de laatste katernpagina. 

Speciaal aanbevolen in het kader van liturgie is 

de Netwerkdag voor parochiebestuurders, pasto-

rale teams, werkgroepcoördinatoren en parochie-

vrijwilligers op 22 oktober 2011. Onderdeel van 

het programma is de workshop ‘Liturgie in de 

Nieuwe Parochie’.

De Nieuwe 
Parochie
leren en vieren

 

Bossche hulpbisschoppen krijgen 
landelijke referentschappen

Mgr. Liesen en Mgr. 

Mutsaerts hebben beiden 

zogeheten landelijke refe-

rentschappen gekregen 

binnen de Nederlandse 

Bisschoppenconferentie. Mgr. Liesen neemt de beleidssector 

liturgie over van bisschop Hurkmans, die referent voor huwelijk 

en gezin blijft. Mgr. Mutsaerts neemt twee referentschappen 

over van mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond, namelijk 

Jongeren en Catechese.

Door de toetreding het afgelopen jaar van vier nieuwe hulp-

bisschoppen (twee in Utrecht, twee in Den Bosch) werd het 

mogelijk, en vanwege het emeritaat van bisschop Van Luyn 

ook noodzakelijk, dat een aantal referentschappen binnen 

de Bisschoppenconferentie herschikt en opnieuw toebedeeld 

werden. Een volledig overzicht van de herverdeling van de refe-

rentschappen is te vinden op de website van de Kerkprovincie: 

www.rkk.nl

........................................

Deken Verhoeven neemt na 23 jaar 
afscheid 

Na een periode van 23 jaar deken 

van Eindhoven te zijn geweest, 

heeft bisschop Hurkmans deken 

Verhoeven per 1 augustus 2011, 

op diens eigen verzoek, ontslag ver-

leend. Op zondag 2 oktober zal om 

10.30 uur in de H.H. Hartenkerk in 

Gestel een plechtige eucharistievie-

ring plaatsvinden waarin van de deken afscheid genomen wordt. 

Hulpbisschop Liesen zal hierbij aanwezig zijn. 

In zijn functie als deken had drs. Verhoeven veel aandacht voor 

het pastoraat in Eindhoven. Hij onderhield de contacten tussen 

de parochies en het bisdom. Ook heeft hij zich ingespannen 

voor de samenwerking binnen de Raad van Kerken en voor het 

totstandkomen van het Interreligieus Platform in de stad. Grote 

stimulator was hij bij het oprichten van het dekenaal materieel 

steunpunt en de samenwerking ervan met zeven charitatieve 

organisaties. Naar aanleiding van de Herculesramp heeft deken 

Verhoeven een belangrijke rol gespeeld bij het opnemen van de 

pastorale zorg in het gemeentelijk calamiteitenplan. Aansluitend 

op de afscheidsviering zal in gemeenschapshuis Genderdal, 

Boccherinilaan 6, voor alle betrokkenen bij het dekenaat gele-

genheid zijn de vertrekkende deken een hand te geven.

........................................

Nieuw hoofd Bouwzaken
Per 1 september 

is de heer J.P. van 

Baal begonnen als 

hoofd van de afde-

ling bouwzaken 

van het Bisdom. 

Hij volgt de heer 

Ad Maas op, die 

definitief van zijn 

pensioen gaat genieten. Jan van Baal (1949) is getrouwd, heeft 

twee volwassen kinderen en woont in Maarn, waar hij ook lid is 

van het bestuur van de Sint-Maartenparochie. Zijn lange loop-

baan bij defensie heeft hij afgesloten als kolonel der Genie. Zijn 

nieuwe functie bij het bisdom gaat hij in deeltijd vervullen.

........................................

Mgr. Lescrauwaet naar Tilburg  
verhuisd

Mgr. dr. Jos Lescrauwaet is eergis-

teren om gezondheidsredenen van 

het Sint-Janscentrum in Den Bosch 

verhuisd naar het woonzorgcentrum 

van de religieuze congregatie waar-

van hij lid is: de Missionarissen 

van het Heilig Hart in Tilburg. De 

88-jarige oud-hulpbisschop van het 

bisdom Haarlem woonde sinds zijn 

emeritaat in 1994 op het semina-

rie van het Bossche diocees. Hij 

deed dagelijks de ochtendmis in de Sint-Janskathedraal. 

Lescrauwaet, geboren in Amsterdam, was van 1967 tot 1978 

hoogleraar systematische theologie in Tilburg en vanaf 1978 

aan de faculteit Godgeleerdheid van de Katholieke Universiteit 

van Leuven. Hij doceerde verder ook aan het grootseminarie van 

zijn congregatie en later ook aan de priester- en diakenopleiding 

van het Bossche bisdom. In het Sint-Janscentrum was hij ook 

geestelijk leidsman van seminaristen. 

Bisschop Hurkmans: "Monseigneur Lescrauwaet is nu al gedu-

rende 17 jaar door zijn aanwezigheid, met zijn rijke doorleefde 

theologische kennis, een zegen voor het seminarie, voor het 

bisdom en voor vele concrete personen die hem bezochten 

of die hij ontmoette in het bisdom. Hij blijft een ware hulpbis-

schop voor ons bisdom, ook nu hij niet langer meer in het Sint-

Janscentrum kan wonen. Het is mijn overtuiging dat hij in gebed 

en in stilte met ons mee zal blijven leven nu hij thuis is bij zijn 

confraters in Tilburg."

........................................

14 Bisdomblad september 2011



Centra van geloof

Nieuwe Parochie katern september 2011Nieuwe Parochie katern juli 2011

 
Nieuwe Parochie katern september 2011

Met een krimpscenario voor ogen is het niet de meest makke-

lijke tijd voor de kerk. Dat geeft bisschop Hurkmans aan in Het 

Geloofsgesprek, het televisie-interview van RKK dat zondag 28 

augustus werd uitgezonden. Maar teruggaan naar een meer beschei-

den schaal is een realiteit die ook kansen biedt. In gesprek met Leo 

Fijen ging de bisschop onder meer in op zijn persoonlijke geloofsle-

ven, de schoonheid van de schepping, de liturgie en de vorming van 

Nieuwe Parochies in het Bisdom van 's-Hertogenbosch. 

Het diocesane beleidsplan tot de vorming van nieuwe parochies stuit 

in de praktijk wel eens op weerstand. Toch merkt de bisschop dat 

steeds meer mensen begrijpen waarom verandering nodig is en ook 

zelf ondervinden dat er iets moet gebeuren. Bisschop Hurkmans: 

“De pijn om een kerksluiting of om verder te moeten reizen voor de 

eucharistieviering blijft. Ik begrijp dat het pijnlijk en moeilijk is, maar 

tegelijk is het ook hoopvol dat mensen op steeds meer centrale 

plaatsen in het bisdom ook werkelijk iets zien gebeuren wat hen 

hoop en kracht geeft.”

PERsPECTIEF
Wat volgens de bisschop duidelijk gemaakt moet worden, is dat het 

uiteindelijk niet gaat om het gebouw, maar om de relatie die men 

met elkaar en met Jezus Christus, God, heeft. “Het gaat niet om 

de stenen maar om wat er in dat gebouw gebeurt. Alles wat in het 

verleden in dat gebouw gebeurd is, nemen we mee. Het is dan ook 

belangrijk en tekenend dat in een viering rondom een kerksluiting 

het Allerheiligste wordt meegenomen naar een andere kerk. Begrip 

dus aan de ene kant en aan de andere kant het perspectief dat het 

uiteindelijk gaat om de relatie met de mensen en met Onze Lieve 

Heer. Je moet eerlijk en duidelijk zijn naar mensen toe. Als het 

onderhouden van die relatie niet meer kan in het ene gebouw van-

wege materiële, economische redenen, dan is het goed om een voor 

minder gebouwen te kiezen. Je kunt niet blijven kerken met rode cij-

fers. Op een gegeven moment ga je gewoon failliet.”

Toch is het niet gezegd dat kerken die moeten sluiten geen beteke-

nis meer hebben. Veel van die kerken blijven volgens de bisschop 

als gebouw bestaan en zullen de geschiedenis met zich meedragen. 

“Dus ook als ze geen kerk meer zijn, zijn ze toch nog wel een teken”, 

meent hij, wetende dat het in de geschiedenis is voorgekomen dat 

kerken, na een tijd aan de eredienst onttrokken te zijn geweest, toch 

weer in gebruik genomen worden door de gelovigen. “Dus wat dat 

betreft is er hoop, ook voor die kerken.”

CENTRa DIE hET GELOOF ONDERhOUDEN
In zijn woorden klinkt hoop door die geworteld is in een diep geloof. 

“Ik denk dat het gelovig zijn bij ieder mens hoort. Elk mens heeft 

problemen, maakt moeilijke dingen mee, maar als die te zwaar wor-

den is het eigenlijk niet goed; je moet in balans blijven. Mensen die 

gebukt gaan onder lasten verlangen eigenlijk naar God, want die zal 

de last verlichten. Ieder mens heeft dus iets van een relatie met 

God nodig, maar daar komt het niet altijd van, omdat het moeilijk 

is om relaties goed te onderhouden. Ik denk dat een kleine groep 

trouw is in het onderhouden van die relatie en dat op een voorbeel-

dige manier tot uitdrukking zal brengen. Zulke groepen 

zullen centra 

gaan vormen.” De bisschop vindt dat het voorkomen moet worden 

dat het geloofsleven in het bisdom versnipperd raakt: “Ik hoop dat 

er vijftig centra komen in het bisdom, maar misschien worden het er 

ook minder. Als er maar centra van geloof zijn waar gezien en erva-

ren wordt wat het betekent om die relatie met God te onderhouden. 

Bij die centra zullen mensen aanhaken en een aantal zal het contact 

verliezen maar ook een aantal zal blijven. Die centra moeten krachtig 

zijn om mensen op te nemen en met hen mee te gaan. Het moeten 

missionaire gemeenschappen zijn die bestaat uit mensen die niet 

opgesloten zitten in zichzelf, maar die openstaan en een taak zien in 

de brede mensengemeenschap.”

CULTUUR
De realiteit waar de Kerk nu mee te maken heeft, noemt de bis-

schop niet per definitie slecht. De verbondenheid met de maat-

schappij en met de cultuur is volgens hem niet meer vanzelfspre-

kend: “Vroeger was cultuur, kerk en geloof één. Die vanzelfsprekend-

heid is nu weg. Maar de kracht van het evangelie wordt niet 

minder en zal dus altijd de cultuur blijven 

beïnvloeden en vormen.”

Het Geloofsgesprek is terug te zien bij RKK 

op www.uitzendinggemist.nl



Het bisdom komt naar de parocHies toe

Met een reeks bijeenkomsten en informatieavonden zal het Bisdom 

van ’s-Hertogenbosch de komende tijd op bezoek gaan bij de beoogde 

Nieuwe Parochies om te praten over het beleidsplan en wat dit bete-

kent voor de lokale situatie. 

PROCEsBEGELEIDING EN FINaNCIëN

Door in alle dekenaten op bezoek te gaan, wil procesbegeleider Bart Jansen 

samen met het economaat van het bisdom inhaken op de financiële situatie in de 

parochies. “Het samenvoegen van parochies is maatwerk,” benadrukt procesbege-

leider Bart Jansen in verband met zijn rondgang bij de dekens. “Het is niet zo dat 

we van parochies een eenheidsworst willen maken. Aan de basis van de parochie 

staan de kinderen, de jongeren, de gezinnen en de ouderen. Het bisdom wil het 

pastoraat graag ondersteunen en de best-practices eruit lichten.” 

De financiën vormen een dringende reden voor de samenvoegingen volgens 

Jansen. De calculatiemethode van het economaat waarmee de financiële scena-

rio’s van parochies kunnen worden voorspeld, gaat inmiddels een jaar mee en is 

verder verfijnd. Dat er gereorganiseerd moet worden is onvermijdelijk. “Maar bezui-

nigingen staan niet centraal. Het gaat om Christus, met om Hem heen de geloofs-

gemeenschap. Gaat het enkel om personen in functies en om gebouwen, dan gaat 

het vaak om eigenbelang en raakt Christus op de achtergrond. Maar als Christus 

wél centraal staat, dan gaan allerlei deuren open: dan gaat het om vragen als ‘wat 

doen we voor de eenzamen, de terminaal zieken? Hoe begeleiden we de jonge kin-

deren? Hoe kunnen we ouders steunen, want de kleinste kerk is het gezin. Nieuwe 

manieren van aanpak moeten de nieuwe parochie doen bruisen,” aldus Jansen.

LITURGIE

Ook de dienst Liturgie wil met parochies in gesprek gaan. Er worden afspraken 

gemaakt met de pastorale teams en ook met vertegenwoordigers van de vrijwil-

ligers die de liturgie mee gestalte geven. Veel nieuwe parochies worden bij het 

samengroeien van de vroegere parochies geconfronteerd met soms verschillende 

wijzen van liturgie vieren. Dat kan uiteenlopen van cultuurverschillen bij koren 

tot een verschil in het hanteren van de liturgische boeken en het vieren van de 

diverse feesten. “Deels is dat een gezonde pluriformiteit die verrijkend is maar 

kan soms ook een bron van conflicten zijn,” weet pastoor Mennen, gedelegeerde 

voor liturgische aangelegenheden in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. “Met de 

bijeenkomsten wil de dienst Liturgie ertoe bijdragen dat de betrokkenen in de 

Nieuwe Parochie de echte eenheid in de liturgie ontdekken, dat ze dieper verstaan 

wat de liturgie van de Kerk inhoudt en hoe die het best gevierd kan worden,” aldus 

Mennen. Uitgangspunt en hulpmiddel daarbij is het Liturgisch Vademecum dat door 

de dienst is samengesteld en door de bisschop is goedgekeurd.
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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

Mijn God,
ik verlaat mij op U, 

doe met mij wat Gij goed vindt.
Wat Gij ook met mij doen wilt,

ik dank U.
Tot alles ben ik bereid, 

alles aanvaard ik,
als uw wil maar geschiedt in mij

en in al uw schepselen:
niets anders verlang ik, mijn God.

Ik leg mijn ziel in uw handen,
ik geef ze aan U, mijn God,

met al de liefde van mijn hart,
omdat ik U bemin,

omdat het voor mij een noodzaak is van liefde
mij te geven,

mij zonder voorbehoud
op U te verlaten,

met een oneindig vertrouwen:
want Gij zijt mijn Vader!

Charles de Foucauld (1858-1916)

Jezus navolgen in alle eenvoud is bij 

uitstek de weg die ons naar God leidt. 

Daarvoor moet je een persoonlijke relatie 

met Hem ontwikkelen, wat vraagt om 

voortdurende overgave, abandon opdat 

Gods wil en Jezus leven in mij mogen 

geschieden. Gods wil is nooit individua-

listisch: het gaat om de liefde van God 

in mij én in al zijn schepselen. Charles 

de Foucauld spreekt van ‘de universele 

broeder’ welke de christen moet zijn. 

Terwijl het menselijk en in zekere zin 

heidens is om te willen ‘nemen’, grijpen 

ten gunste van mij zelf, is het christelijk 

om steeds opnieuw zichzelf te ‘geven’, 

zich wegschenken zoals Jezus doet tot op 

het kruis. In die zin is alle echte bidden 

steeds weer bekering tot God, erkenning 

van onze afhankelijkheid ten opzichte 

van Hem als bron van alle leven en alle 

liefde. Overgave, je zelf met Jezus aan 

God ter beschikking stellen: velen nemen 

het gebed van Charles de Foucauld – een 

echt ‘bekeringsgebed’– iedere ochtend 

in de mond om hun dag te beginnen en 

aan Hem toe te wijden. Dat geeft richting 

aan onze spiritualiteit. Wat we zijn en wat 

wij doen krijgt een oriëntatie: God! Jezus’ 

liefde gaat steeds uit naar de Vader, 

zonder dat Hij evenwel de mens ooit los 

laat. Bidden wordt zo de bedding van ons 

leven.

drs. J. Schröder pr.

De Fransman Charles de Foucauld komt 

uit een welgesteld milieu, verloor jong zijn 

ouders en zijn geloof. Een uitgaanstype 

die zich voorbereidde op een militaire 

loopbaan die hem in Noord Afrika bracht. 

Mede onder invloed van zijn nicht bekeert 

hij zich eind 1886, is een tijdje monnik, 

verblijft enige jaren in Nazareth om aldaar 

letterlijk in het voetspoor van Jezus te 

treden en verblijft nadien in zijn kluis aan 

de rand van de Sahara als enige christen 

te midden van de moslims totdat hij door 

een extremist onder hen ter dood wordt 

gebracht. ‘Verkondiging door aanwezig-

heid’ is zijn ideaal. In 2005 is hij zalig 

verklaard, terwijl verschillende gemeen-

schappen zich vandaag door hem laten 

inspireren.
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