
Vasthouden aan wat blijvend is, 

vernieuwen wat nodig is

Parochiefusies veranderen niets aan het mysterie van menswording, de geboorte van Gods Zoon 

Jezus Christus. God verandert niet, maar komt in de persoon van Jezus dichter bij de mens te staan. 

Wie wel veranderen dat zijn wij. Hoe de Kerk er in de afgelopen eeuwen ook uit zag: van de diepste 

krochten van de catacomben tot het marmer van de Sint-Pieter, het is Christus die voorgaat. Ook 

in deze tijd, in het Bisdom van 's-Hertogenbosch maken wij veranderingen mee. Wij kunnen ons 

herkennen in de opdracht die de eerste christenen hadden: het geloof bewaren en Christus 

tegenwoordig stellen. Bij het samengaan van parochies moet eveneens het wezenlijke intact 

blijven. Het beleidsplan, nu bijna twee jaar onderweg, doet een appèl op het vertrouwen: om vast 

te houden aan wat blijvend is en te vernieuwen wat nodig is. 

In dit Nieuwe Parochiekatern blikt pastoor-deken Theo van Osch terug op de manier van werken 

zoals die sinds haar oprichting vorig jaar heeft ontwikkeld in Nieuwe Parochie Sint Petrus (Uden). 

Daarnaast is er in dit katern aandacht voor twee dekenale informatiebijeenkomsten die onlangs 

in Eindhoven plaatsvonden en de website die Nieuwe Parochie Bommelerwaard recent heeft 

gelanceerd. Ten slotte een jaaroverzicht van de dekenale katernen.

De Nieuwe 
Parochie
Aan het einde van het jaar
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Bisschop 
benoemt 
pastoor/deken 
Van den Hout 
tot vicaris

In een brief aan het pastoraal kader 
van het bisdom noemt Mgr. Hurkmans 
het vertrek van Mgr. Liesen een groot 
verlies en hij dankt hem hartelijk voor 
alles wat hij in iets meer dan een jaar 
tijd voor het Bossche bisdom gedaan 
heeft.
"Ik feliciteer hem van harte met zijn 
benoeming tot bisschop van het bis-
dom van Breda. Voor ons bisdom is 
het vertrek van Mgr. Liesen een groot 
verlies. Nog maar ruim een jaar gele-
den zijn wij, als drie bisschoppen, Mgr. 
Mutsaerts, Mgr. Liesen en ik, begon-
nen om samen de dienst van de leiding 
in ons bisdom uit te voeren. Telkens 
bleek dat wij elkaar nodig hadden en 
dat we elkaar konden verrijken; de 
samenwerking verliep bijzonder goed. 
We zullen Mgr. Liesen als heldere den-
ker, als betrokken persoon in de benoe-
mingencommissie, als competent 
leraar en als celebrant en predikant in 
de liturgie missen. Hij werkte zich snel 

in en verzette veel werk. Graag wil ik 
hem hartelijk danken voor al wat hij 
in ons bisdom heeft gedaan." (Brief te 
downloaden met bijgaande QR-code)

Cornelis Franciscus Maria (Ron) van 
den Hout werd op 11 november 1964 
geboren te Tilburg en priester gewijd 
op 5 juni 1993. Van 1 Juli 1993 tot 1 
september 1994 was hij mede-pastor 
van de parochie Helmond-Centrum. 
Van 1 September 1994 tot april 1997 
deed hij een studieopdracht licentiaat 
Bijbelse theologie aan de Gregoriana 
universiteit te Rome. Daarna werd 
hij parttime docent aan het Sint-
Janscentrum, de priesteropleiding 
van het bisdom. Vanaf april 1997 tot 
augustus 1997 was hij waarnemend 
pastoor van de H. Margarita Maria 
Alacoque te Tilburg om in januari 
1998 pastoor te worden van de paro-
chie Drunen. Op 15 Augustus 1999 
werd hij pastoor van de H. Johannes 

Apostel te Elshout en van januari 2006 
tot oktober 2009, pastoor van de paro-
chie Drunen-Elshout. Februari 2009 
werd Van den Hout benoemd tot deken 
van het dekenaat Heusden-Waalwijk-
Zaltbommel en op 1 oktober 2009 
tot pastoor van de Pastorale Eenheid 
Bommelerwaard. Hij is tevens lid van 
de Priesterraad. Tijdens zijn werk als 
pastoor in de verschillende parochies 
werkte hij in deeltijd aan zijn promotie. 
In 2009 behaalde hij aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen de doctorstitel in 
de theologie.

Op maandag 2 januari 2012 is er voor 
werkenden in het pastoraat in het Sint-
Janscentrum aan de Papenhulst in Den 
Bosch een nieuwjaarsreceptie, tevens 
bedoeld om afscheid te nemen van 
Mgr. Liesen. In het eerste Bisdomblad 
van 2012 neemt de hulpbisschop 
afscheid van u, lezers.

Bisschop Hurkmans heeft deken dr. Ron van den Hout (47) 
aangewezen als vicaris, nu zijn hulpbisschop mgr. J. Liesen 
tot bisschop van Breda is benoemd. Op 28 januari zal mgr. 
Liesen de bisschopszetel in Breda in bezit nemen. Vicaris Van 
den Hout gaat per 1 februari 2012 deel uit maken van de bis-
domstaf van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Hij is nu nog 
deken van Heusden-Waalwijk-Zaltbommel en pastoor van de 
parochies in de Bommelerwaard. Wie deken Van den Hout 
gaat opvolgen is nog niet bekend.



Kerststal Jeroen Bosch 
in Koetshuis van de bisschop

Kerststal van Karton voor 1000 Kinderzielen

De kerststal van de Sint Jan is vermaard en trekt elk jaar tienduizen-
den bezoekers. Freek van Genugten (bij velen bekend als ceremoni-
arius van de bisschop) nam het initiatief voor een kerststallenroute 
door de het centrum van ’s-Hertogenbosch.

kitsch, de Bossche kerststallenroute 
laat van alles zien. In 2011 nog een 
‘rondje om de kerk’, maar wie weet op 
termijn door de hele stad. 

KOetshuis

De kerststallenroute start bij het bis-
schoppelijk paleis, waar in het koets-
huis een kerststalgroep komt met 
figuren uit verschillende schilderijen 
van de beroemde schilder Jheronimus 
Bosch. (Op de middenpagina van dit 
Bisdomblad vindt u deze kerststal op 
'kijkdoosformaat'.) De route eindigt 
natuurlijk bij de trots van de stad: de 
grote kerststal in de kathedraal.

stal worden plateaus en tribunes opge-
trokken die ruimte bieden aan duizend 
poppen, zelfportretten in de vorm van 
kleine mensjes, gemaakt door duizend 
kinderen.

Kerstal Met 1000 Kinderen

De hoop op het nieuw leven is het cen-
trale gegeven van het kerstfeest. Deze 
hoop wordt in de kerststal uitgedrukt 
door de stal met de vertrouwde figuren 
te omringen door een enorme, ontel-
bare massa beeldjes, 'kleine mensjes', 
gemaakt door kinderen. De figuren 
kunnen de kinderen in het museum, 
thuis of op school maken. De beeldjes 
bestaan uit kartonnen wc rollen en 
kartonnen bordjes (te koop bij o.a. de 

“Met de kerststal in de Sint Jan hebben 
we al een juweel in handen. Zou het 
niet fantastisch zijn om mee kerststal-
len verspreid door de stad bij particu-
lieren en ondernemers te tonen aan de 
bewoners en bezoekers van de stad?” 

De kerststallenroute wil het succes van 
de kerststal in de kathedraal verbinden 
met de Bossche binnenstad. In etalages 
en voor ramen van woonhuizen (waar-
onder de bisdompanden aan de Parade) 
zijn tal van kerststallen te bezichtigen. 
Kerststallen zijn een typisch voorbeeld 
van volkskunst en kennen een grote 
diversiteit. Van kunstzinnig tot edel 

Hema). Deze kunnen beschilderd, 
beplakt, geknipt worden, of gestapeld 
tot grotere hoogte. Kortom, minimale 
middelen met zoveel mogelijkheid vari-
atie. 

Vanaf donderdag 15 december kunt u 
met uw kind of uw klas de kerststal 
in het museum bezoeken. De toe-
gang voor kinderen is gratis, alleen de 
ouders, begeleiders betalen entree. 

Tot 5 februari 2012.
Museum voor Religieuze Kunst,
tel. 0413 –263431. Website: 
www.museumvoorreligieuzekunst.nl 

“Het parochiecentrum heeft twee centrale functies,” legt Van Osch 
uit. “Intake en coördinatie. Wij hebben zes parochiekernen en alle 
soorten aanvragen uit de kernen komen hier binnen: waaronder 
intake van sacramenten, reserveringen voor parochiezaaltjes, bij-
eenkomsten, alle telefoonverkeer. Bovendien vindt daar centraal 
de financiële administratie plaats en wordt de ledenadministratie 
gecoördineerd. Naast alle secretariële activiteiten, wordt het cen-
trum intensief gebruikt voor bijeenkomsten van allerlei aard.” Het 
centrum heeft inderdaad uitstraling, vindt deken Van Osch, maar 
de werkelijke meerwaarde ligt in de effectiviteit van het werken 
die in het centrum mogelijk is. 

zelfstandigheid Van de parOchieKernen

Volgens parochie Sint Petrus is het de bedoeling dat de parochie-
kernen zo veel mogelijk zelfstandig functioneren en hun vitaliteit 
behouden. Voor Nieuwe Parochies die meerdere dorpen bevatten 
en elk hun eigenheid willen behouden, is dat herkenbaar. “Het 
beeld bestaat dat alles in Uden te doen is en dat 'het grote Uden' 
alles bepaalt, terwijl het parochiecentrum juist ten dienste van de 
kernen staat. En dát gevoel, dat moet nog meer groeien. Enerzijds 
is de lokale betrokkenheid goed, terwijl het anderzijds goed is dat 
allen beseffen deel uit te maken van een groter geheel. Dat heeft 
tijd nodig”, aldus de deken. 

“Het beleidsplan werd in eerste instantie met een defensieve hou-
ding ontvangen”, herinnert de deken zich. “Nu zien we bij de uit-
werking in de praktijk dat die houding steeds coöperatiever wordt. 
Het doel dat we willen bereiken is namelijk niet verkeerd. Op een 
aantal punten leeft nu bijvoorbeeld ècht het besef dat we dingen 
als een team samen moeten gaan doen.” Voor de kerstvieringen 
betekent het vooralsnog dat de Nieuwe Parochie zo veel mogelijk 
de activiteiten in de parochiekernen in stand probeert te houden. 

Van Osch: “Vooropgesteld dat er voldoende priesters en medewer-
kers zijn die het volhouden, houden we de bijzondere vieringen zo 
veel mogelijk in de parochiekernen. Maar laten we realistisch zijn: 
het kerkbezoek neemt ook af. Dat ontneemt druk van de ketel bij 
bijvoorbeeld de nachtmissen.” 

teaMaanpaK

Nu al hebben mensen te maken met een heel team dat er voor ze 
is in plaats van een pastoor. “In Uden is men dat al gewend, maar 
dat geldt bijvoorbeeld niet voor Boekel. Daar had men altijd één 
vertrouwd gezicht en een vertrouwde stem. Je hoort dan letterlijk 
terug dat men die vertrouwdheid mist. Nu moet die vertrouwdheid 
worden opgebouwd met de leden van het team. Daar merk ik wel 
vooruitgang in, bijvoorbeeld bij vrijwilligers die regelmatig op het 
centrum komen. Die voelen zich al meer thuis. Het effect dat ik 
verwacht is dat hun regelmatige bezoek aan het parochiecentrum 
een positief effect heeft op heel de parochie en dat anderen het 
centrum daardoor gemakkelijker weten te vinden. Maar tijd en 
gewenning kost het natuurlijk wel.”

in het KOrt

Nieuwe Parochie Sint Petrus is op 1 juni 2010 opgericht. Een 
kleine drie maanden daarna volgde de officiële opening van het 
parochiecentrum. De Nieuwe Parochie omvat de voormalige paro-
chies uit Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland. 
Het pastoraal team bestaat uit pastoor-deken Theo van Osch, de 
priesters Tom Corstjens (40% wegens zijn studieopdracht), Peter 
Hagenbeek, Alain Holvoet, en de diakens Pieter Raaijmakers en 
Henk van Thiel (beiden in deeltijd). Zij worden bijgestaan door pas-
toraal assistente Betsie van der Wijst-Ruys.

Zie vervolg op pagina 19.

Nieuw Parochie, 

nieuwe manier 

van werken
Ruim een jaar maakt Nieuwe Parochie Sint-Petrus gebruik van een 

centraal gelegen parochiecentrum. Het nieuwbouwpand in het hartje 

van Uden heeft een hedendaagse professionele uitstraling. Nu het 

centrum een jaar in gebruik is, blikt pastoor-deken Theo van Osch 

terug op de nieuwe manier van werken in het parochiecentrum.
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Op maandag 12 december 
breekt de kersttijd aan in het 
Museum voor Religieuze Kunst 
te Uden. Op die dag begint 
Couzijn van Leeuwen aan zijn 
fantasievolle, monumentale 
Kerststal van Karton voor dui-
zend Kinderzielen. 

Wij voelen ons allemaal als een her-
der betrokken bij de geboorte van het 
Kind. Met dit gegeven speelt Couzijn 
van Leeuwen in zijn monumentale 
kerststal, die hij in het museum zal 
gaan opbouwen. Een zaal van 12 meter 
lang, 8 meter breed en 3.5 meter hoog 
zal worden omgetoverd tot een kerststal 
van karton. Rondom de figuren en de 
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Veel kerstverhalen zijn pure poëzie 
over een onderwerp dat iedereen 

raakt: die van de geboorte van een 
kind. De eerste die deze poëzie 

heeft gebruikt was Franciscus van 
Assisi (1181-1216). Franciscus 

wilde meer gevoel in de religieuze 
beleving en gebruikte daarbij onder 

meer het kerstverhaal. Hij liet het 
naspelen in de kerk, met een echte 
kribbe met een kindje. Het werd het 

begin van een lange traditie.

Vooral na 1600 werd de kerstgroep 
steeds populairder. In landen als 
Spanje en Italië werd de bevolking 
betrokken bij steeds grotere kribben. 
In Napels had iedere stadswijk een 
eigen kerstgroep, met in echte kleertjes 
gestoken figuren. Deze kerstgroepen 
werden beroemd door hun omvang: 
soms honderden waartussen je bijna 
moeite moest doen om Maria, Jozef en 
het Kind terug te vinden.
In de 19de eeuw gingen de kerstallen 
deel uitmaken van woonkamers in 
gewone huizen. Ook veel kerken kre-
gen kribben, meestal samengesteld uit 
gipsen beelden. 

Dit jaar wilde de bisschop van Den 
Bosch zo’n kerstgroep opstellen op 
een voor alle voorbijgangers zichtbare 
plek bij de bisschopswoning. Omdat 
er geen gipsen groep beschikbaar was, 
werd een alternatief gezocht. Daarbij 
is gedacht aan oude knipplaten die 
gebruikt werden om op een goedkope 
manier kerstfiguren in huis te halen. 
Helaas bleken die platen, hoe fraai ook, 
meestal niet geschikt om vergroot te 
worden tot de gewenste schaal. Daarom 

werd gekozen voor een originele oplos-
sing: een groep van silhouetfiguren, 
gebaseerd op schilderijen van de 
Bossche schilder Jheronimus Bosch. 
De voorstellingen van Bosch laten het 
kerstverhaal zien zoals we dat in een 
traditie van eeuwen gewend zijn: Maria 
met het kindje, een eerbiedige Sint 
Jozef, drie rijk uitgedoste koningen van 
wie er één zwart is, enkele herders in 
eenvoudige kleding, de os en de ezel en 
een engel boven de kribbe.

Het was overigens nog niet zo een-
voudig om snel even over die figuren 
te kunnen beschikken. Zo is er maar 
één schilderij met een kerstvoorstel-
ling dat met zekerheid aan Bosch kan 
worden toegeschreven: het drieluik 
met de aanbidding door de drie wijzen 
in het Prado in Madrid. Dat schilderij 
vormt dan ook het uitgangspunt. Het 
toont Maria met het Kind, drie exotisch 
uitgedoste koningen, en herders op het 
dak van een stal die doet denken aan 
oude Brabantse boerderijen. Jozef zit 
op een van de zijluiken maar speelt in 
dit schilderij een ondergeschikte rol. 
Gelukkig zijn er ook enkele schilderij-

en bewaard die door directe navolgers 
zijn gekopieerd of die op onderdelen 
van het werk van Bosch zijn afgekeken. 
Uit al deze schilderijen is een keuze 
gemaakt om te komen tot een traditio-
nele selectie van kerstfiguren. Zo werd 
voor Maria, Jozef en een hond een 
beroep gedaan op een uit de omgeving 
van Bosch afkomstig schilderij in het 
Metropolitan Museum in New York. 
De herders zijn met enkele aanpas-
singen gemodelleerd op een drieluik 
door een navolger van Bosch in het 
Noordbrabants Museum en voor de 
schapen en de os en de ezel is geke-
ken naar tijdgenoten van Jheronimus 
Bosch. Een fraaie engel voor boven de 
stal kon niet uit het werk van Bosch of 
zijn navolgers worden overgenomen, 
daarom is deze 'overgevlogen' uit een 
kerstvoorstelling van de Vlaamse schil-
der Robert Campin.
Zo ontstond, met behulp van moderne 
technieken, een nieuwe kerstgroep 
in een beeldtaal die veel mensen ver-
trouwd zal zijn 

J. van Laarhoven

  Een bijzondere stal op 
de Parade

 

Nieuwe Parochies 
met versneld tempo 
werkelijkheid
De financiële situatie van de parochies van het Bisdom van ’s-Herto-
genbosch geeft aanleiding tot een versneld proces van samenvoe-
gingen en van het sluiten van kerken. Dat werd duidelijk tijdens twee 
drukbezochte dekenale informatiebijeenkomsten die onlangs plaats-
vonden in de Eindhovense parochies Woensel Midden-Zuid, Woensel-
Oost, Acht en Achtse Barrier-Blixembosch. Meer dan tweehonderd 
belangstellenden kwamen op de twee sessies af. 

Bij de start van het beleidsproces begin 2008 werd rekening gehou-
den met 2020 als eindjaar waarin het samenvoegingsproces gereali-
seerd zou zijn. Het bisdom stelt nu dat in 2015 alle parochies in het 
bisdom gefuseerd moeten zijn tot Nieuwe Parochie.

eindhOVen nOOrd

“Uiterlijk 1 januari 2015 zijn er tien kerksluitingen in Eindhoven voor-
zien,” aldus directeur-econoom diaken Peter Broeders. “Het bisdom 
zal met een integrale aanpak beoordelen wat de mogelijkheden 
voor herbestemming zijn.” 

De doelstelling dat parochies minstens perspectief moeten heb-
ben op een sluitende begroting blijft volgens hem onveranderd. 
Tijdens de bijeenkomsten in Eindhoven gaf hij samen met de 
pas-toors Johan Goris en René Wilmink uitleg over de financiële 
ontwikkelingen in het bisdom en specifiek de situatie waarmee 
Eindhoven te maken heeft. De ontwikkelingen in de Nieuwe 
Parochies verlopen volgens twee sporen, die ook in Eindhoven 
per 1 januari 2012 concreet worden. Enerzijds betekent dat de 
vorming en de samenwerking van het pastorale team. Anderzijds 
bestaat er het bestuurlijke traject waarin een stuurgroep en vier 
werkgroepen actief zijn met de financiële begroting, Navision, de 
organisatie en communicatie. Het nieuwe bestuur van Eindhoven 
Noord werd tijdens de avond aan de aanwezigen voorgesteld.

VerVOlgstappen

Per 1 januari 2012 zal in fusieparochie Eindhoven Noord invulling 
gegeven worden aan het parochiecentrum in de pastorie van de 
beoogde parochiekerk: de Sint Petrus. Onder meer het secretari-
aat, de pastorale coördinatie en de financiële administratie zullen 
daar centraal gaan plaatsvinden. Vanuit het parochiecentrum zal 
onder meer een nieuw misrooster worden vastgesteld en worden 
de procedures en afspraken gestroomlijnd.

 
nieuWe WeBsite nieuWe parOchie BOMMelerWaard

Met een geheel vernieuwde website geeft beoogde Nieuwe Parochie Bommelerwaard sinds 15 

december een nieuw gezicht aan de bestaande samenwerking én het gezamenlijke perspectief om 

per 1 januari 2013 een Nieuwe Parochie op te richten. 

“Deze website is een zichtbaar resultaat van mijn pastoraat in de Bommelerwaard, en een van de 

laatste dingen. Ik ben blij de lancering nog te kunnen meemaken, voordat ik hier mijn werk beëin-

dig in verband met mijn benoeming als bisschoppelijk vicaris”, aldus scheidend pastoor-deken Ron 

van den Hout in zijn blog op de nieuwe website www.katholiekbommelerwaard.nl
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Jan Bluyssen:  
Monseigneur 

in het goud

In de gang voor zijn woonkamer 
staat een rollator en een rolstoel. 
Bisschop drs Johannes Wilhelmus 
Maria Bluyssen loopt moeizaam. 
Hij is, met zijn 85 jaar, broos 
geworden. De emeritus die op 27 
december 2011 een halve eeuw 
bisschop is, praat echter nog 
steeds innemend met kennis en 
wijsheid.
Sinds hij 27 jaar geleden zijn intrek 
nam in het klooster Mariënburg 
te ’s-Hertogenbosch, schreef hij 
studieuze boeken en voerde hij 
boeiende gesprekken. Zo ook in dit 
gesprek naar aanleiding van zijn 
gouden bisschopsjubileum.

JaarOVerzicht deKenale Katernen

In het maandelijkse katern besteedde het Bisdomblad dit jaar aan de hand van het maandthema aandacht aan 

de vorming van de Nieuwe Parochies. In 2010 werden de pilotparochies uitgelicht. Hiermee heeft u de afgelopen 

twee jaar een inkijkje gehad in een aantal fusieprocessen. In de ene situatie was er al sprake van oprichting, maar 

evengoed kwamen parochies aan bod waar het proces zich nog in een verkennende fase bevond. In 2012 zal het 

beleidsplan rond de Nieuwe Parochies ook weer in het Bisdomblad aan de orde komen.

Januari: 'geld en gOed'

In het januarikatern over financiën spreek Harrie van 

Gastel over de Kerkbijdragen in Navision. Hoe dit 

concreet wordt vertelt Ton Pelser. Priester Marcel 

Dorssers sluit het katern af met de gedacht over ‘goed 

rentmeesterschap’.

feBruari: 'rOepen en antWOOrden'

Hierin staan bijdragen van pastoor Wilmink over 

'Werkers in de wijngaard’ en pastoor-deken Miltenburg 

over een nieuw jongerenproject in Tilburg. Vanuit de 

Nieuwe Parochies is er duidelijk behoefte aan vorming.

Maart: 'zenden en OntVangen'

Het maartkatern gaat over communicatie. “De basis 

van communicatie is het persoonlijk contact,” zegt 

pastoor-deken Kerssemakers. Aan het woord komt ook 

communicatieadviseur Ad Klaasen en komen enkele 

communicatietheorieën en de websites van de nieuwe 

parochies aan de orde.

april: 'sterVen en VerriJzen'

In het Paasnummer noemt mgr. Mutsaerts de verrijze-

nis “de lakmoesproef van het geloof”. Met onder ande-

re een interview met pastoor Penne geeft het katern de 

kansen aan die het Paastriduüm biedt bij de vorming 

van Nieuwe Parochies.

Mei: 'heMel en aarde'

In het katern dat met Pinksteren verscheen staat 

met een bijdrage van pastoor Verest de Heilige Geest 

centraal. Anja Dibbets vertelt over het ontstaan van 

een gezamenlijke doopvoorbereidingswerkgroep en de 

jaarlijkse vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen 

geeft een aantal aanknopingspunten voor de Nieuwe 

Parochie.

Juni: 'dienen en delen'

In het themanummer over diaconie gaat Marie-Jeanne 

Zuidervaart in op de Maatschappelijke stages als 

“vliegwiel voor diaconie en de Nieuwe Parochie”. Ook 

bisschop Hurkmans overweegt in het katern het 

thema 'dienen en delen'. 

Juli: 'Bidden en BeWegen'

In het julikatern is er ruim aandacht voor de diocesane 

bedevaart naar Trier en Echternach en de koppeling 

tussen 'bidden en bewegen' in de Nieuwe Parochies. 

Bijdragen onder andere van godsdienstsocioloog Theo 

Schepers en pastoor-deken Van de Laar.

augustus: 'WereldJOngerendagen'

De wereldjongerendagen in Madrid geven aanleiding 

twee jongeren aan het woord te laten. Manon van As 

en Marielle Appel vertellen over hun voorbereidingen 

en de parochiële wijzigingen in Eindhoven. kapelaan 

Janssen maakt de brug tussen zijn aanwezigheid op 

de WJD en de Nieuwe Parochie.

septeMBer: 'Vieren en leren'

In een interview vertelt bisschop Hurkmans over 

“centra van geloof” die hij voor de toekomst van het 

bisdom voorziet. In het katern is ook aandacht voor de 

plannen van de dienst Liturgie.

OKtOBer: 'zOrgen en helpen'

In dit katern komt een drietal initiatieven aan bod 

waarmee 'zorg en hulp' perspectief krijgt in de Nieuwe 

Parochie. Theo van Zuylen vertelt over Hulp kerkbe-

zoek, pastoor Joseph gaat in op een nieuw initiatief 

rond rouwverwerking en Kristel van der Loop presen-

teert DiaconAction.

nOVeMBer: 'OOg en OOr strelen'

In het novemberkatern staat de Netwerkdag voor 

Nieuwe Parochies centraal. In deze editie aandacht 

voor de lezing van mgr. Mutsaerts, procesbegeleider 

Bart Jansen en de  workshops die er waren. Esther 

Sijp van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging 

vertelt over de mogelijkheden om tijdens een fusie-

proces meteen een kwaliteitsslag te maken op

het gebied van liturgische kerkmuziek.

Nieuwe Parochie katern 
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