GELOOFSCURSUS

MEIMAAND-LEZING

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Inschrijven:

de maandagen 7 en 14 februari - 14 en 28 maart - 4 en 11 april
19.30 - 21.30 uur
De Bouwloods, Torenstraat 16 te ‘s-Hertogenbosch
wenselijk (via het secretariaat van de Plebanie)

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Inschrijven:

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met de schoonheid
van het katholieke geloof.
Het gaat om een inleidende cursus die in zes samenhangende bijeenkomsten de
belangrijkste thema’s van ons geloof wil inleiden.
Er wordt geen speciale voorkennis verondersteld en de nadruk ligt op het 		
luisteren naar een gedegen inleiding gevolgd door onderlinge uitwisseling van
indrukken en inzichten.

In de Mariamaand zal er een speciale Meimaand-lezing worden gehouden. Mgr. Herman Woorts,
hulpbisschop van Utrecht, zal deze spreken over Maria in de kunst. De Moeder Gods is in 2000
jaar kerkgeschiedenis inspiratie geweest voor vele kunstenaars. Maria kent vele ‘gezichten’ en
is op vele wijze tot leven gebracht in de kunst. Mgr. Woorts neemt ons mee op deze boeiende
ontdekkingstocht. Een mooie bezinningsavond aan het begin van de meimaand.

Bent u oprecht benieuwd wat het katholieke geloof kan betekenen of bent u
reeds lang gelovig maar toe aan nieuwe inspiratie...allen van harte welkom.
Voor deze cursus is inschrijving van belang, via het parochiesecretariaat.

KOSTERCURSUS
Begin 2022 start een diocesane kostercursus. Kosters vanuit het hele bisdom zijn uitgenodigd
om zich bij deze cursus aan te sluiten. Aan de hand van het kostersboek, uitgegeven door het
Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen, bespreken we de opbouw van het liturgisch jaar
en de liturgie van de diverse sacramenten. Dit alles vanuit het gezichtspunt van de koster en zijn
rol en taak bij de liturgie. Ook praktische vaardigheden komen aan de orde.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Inschrijven:

de donderdagen 10 en 24 februari - 10 en 24 maart - 7 april
19.30 - 21.30 uur
Plebanie St.Jan - de Bouwloods - Sint-Janskathedraal
wenselijk (via het secretariaat van de Plebanie)

Handboek:

voorafgaand aan de cursus het handboek voor de koster aan te schaffen via het
Centrum voor Parochiespiritualiteit: www.parochiespiritualiteit.org

maandag 2 mei
20.00 - 21.30 uur
Plebanie
wenselijk (via het secretariaat van de Plebanie)

Kathedraalschool
2021 - 2022

Gods liefde leren leven

SACRAMENTENVOORBEREIDING
Huwelijk
Ieder jaar wordt vanuit de parochie een reeks voorbereidingsavonden gehouden voor hen die
zich voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van het huwelijk. Zowel de pastores als
gastechtparen werken mee aan deze avonden die een interactief karakter dragen.
Informatie en opgave via het secretariaat.
Doop
Maandelijks vindt op een donderdagavond de doopvoorbereiding plaats. In een gezamenlijke
bijeenkomst bereiden de ouders zich voor op de doopplechtigheid. Aan de hand van de
doopliturgie worden ook alle tekens en symbolen verklaard. Daarnaast gaan we in op wat het
betekent om je kind te laten dopen en hoe de geloofsopvoeding in het gezin gestalte kan krijgen.
Informatie en opgave via het secretariaat.
Eerste communie en het vormsel
Na de doop volgen nog twee sacramenten die de initiatie (opname) in de gemeenschap van
de R.K. Kerk bekrachtigen. Rond het zevende levensjaar is dat de Eerste H. Communie en rond
het twaalfde levensjaar het sacrament van het vormsel. Voor beide sacramenten is een eigen
voorbereiding, afgestemd op de leeftijd en de leefwereld van de kinderen. De ouders worden
actief bij deze voorbereiding betrokken. Informatie en opgave via het secretariaat.

STUDIEKRING JOHANNES PAULUS II

ALGEMENE INFORMATIE en OPGAVE

Johannes Paulus II, paus van 1978 tot 2005, heeft een rijke erfenis aan documenten en encyclieken
nagelaten. Het plaatsen van zijn beeltenis in de kathedraal, begin 2020, heeft het initiatief doen
ontstaan om de geschriften van deze paus te gaan lezen en bestuderen. De rijkdom van zijn
geschriften is ook voor de Kerk en de wereld van vandaag van grote waarde. In de studiekring
gaan wij met dit rijkdom aan de slag. Per jaar willen we twee documenten lezen en bestuderen.
Informatie en opgave via het secretariaat van de plebanie.

Secretariaat parochie Sint-Jan (Plebanie)
Geopend: maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
073 - 613 03 14
secretariaat@mariajohannes.nl
De Bouwloods
Torenstraat 16
5211 KK ‘s-Hertogenbosch

Parochie Sint-Jan
’s-Hertogenbosch

formaat 429 x 210
met ril op 143 en 143,5
voor 11
boven 55 - J02

Gods liefde leren leven
Onder dit motto gaat vanaf oktober een nieuwe school open, de kathedraalschool.
Naast de liturgie en de diaconie is de geloofsvorming of catechese een belangrijk onderdeel van
het katholieke geloof. Catechetisch onderricht, zo stelt het Tweede Vaticaansconcilie, is er op
gericht om door belichting van de H. Schrift en de Traditie het geloof van de mensen te doen
uitgroeien tot een levend, bewust en werkdadig geloof. (Christus Dominus, nr 14)

INLOOPAVONDEN
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Inschrijven:
Wat is het:

In het beleidsplan van onze parochie neemt deze geloofsoverdracht een belangrijke plaats in.
Naast de catechese in aanloop naar het ontvangen van een sacrament (huwelijk, doop, eerste
communie en vormsel) is een meer permanente geloofsvorming van groot belang.

De kathedraalschool is een initiatief van het pastoresteam van de Sint-Jan en is er ten dienste
van alle parochianen en omdat wij als parochie van de kathedraal ook een brede uitstraling
hebben naar geheel het bisdom, staat het aangeboden programma open voor alle gelovigen uit
ons bisdom. In dit kader wordt ook een kostercursus aangeboden.
Geloofsvorming is van wezensbelang voor de toekomst van onze parochie en van de Kerk in het
algemeen. Wij nodigen u van harte uit om Gods liefde te leren leven.
Wij hopen u bij één of meerdere activiteiten te mogen ontmoeten.

Pastoraal team parochie Sint-Jan
Diaken Tim Bangert
Diaken Vladimir Palte
Plebaan Vincent Blom
Anne van Beljouw - van de Sande, parochiesecretariaat

Op 7 februari zal Broeder Fer ons meenemen in het leven van de heiligen van
Assisi: Franciscus en Clara. Hij zal ons inleiden in de Franciscaanse spiritualiteit
en wat het betekent om volgeling te zijn van een heilige uit de 13 eeuw.

de donderdagen 21 oktober - 18 november - 20 januari
17 februari - 19 mei - 16 juni
19.30 - 21.00 uur
De Bouwloods, Torenstraat 16 te ‘s-Hertogenbosch
niet nodig

De vierde Sint-Jansavond, 7 maart, zal de benedictijn Thomas Quartier ons aan
de hand van zijn boek “Bedezang. Liederen bidden door de dag” inleiden in
de Benedictijnse spiritualiteit.
Thomas Quartier is verbonden aan de St. Willibrordabdij in Doetinchem en
doceert aan meerdere universiteiten op het gebied van liturgie en monastieke
spiritualiteit.

De inloopavonden staan open voor iedereen die op een laagdrempelige wijze
andere gelovigen wil ontmoeten. Na een korte inleiding spreken we samen verder
over relevante onderwerpen.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen:
Wat is geloven?
Moraal (goed en kwaad).
Relaties tussen de godsdiensten.
Kerk als gemeenschap.
Christelijk leven en liefhebben.

In het werkjaar 2021 - 2022 willen wij als parochie inzetten op deze geloofsvorming.
In deze folder leest u over de activiteiten die wij in dit kader willen aanbieden.
Een breed aanbod:
bijbelavonden, een geloofscursus, bezinningsavonden en meer.
Dat alles hebben wij samengebracht onder de naam ‘Kathedraalschool - Gods liefde leren leven’.
Vanuit de Middeleeuwen waren kathedralen niet alleen plaatsen waar het geloof werd gevierd,
het werd er ook onderwezen. Dit nieuwe initiatief van de Kathedraalschool wil in die traditie
staan.

		

Inschrijven hoeft niet...Iedereen is welkom,
dus schroom niet, de deur staat open.

SINT-JANSAVONDEN
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Inschrijven:

de maandagen 18 oktober - 15 november - 7 februari - 7 maart - 13 juni
20.00 uur
Plebanie
wenselijk (via het secretariaat van de Plebanie)

Wat is het:

De Sint-Jansavonden zijn bezinningsavonden met een gastspreker. Dit jaar is
de rode draad door deze avonden dat er telkens een andere religieuze of
monastieke stroming wordt belicht.
18 oktober spreekt Dom Bernardus, abt van de Trappistenabdij Koningshoeven
in Berkel-Enschot over het leven van de monniken van Tibherine (Algerije).
In het voorjaar van 1996 werden zeven Trappisten ontvoerd en vermoord.
Hun leven te midden van de lokale moslimbevolking werd indrukwekkend verfilmd
in ‘Des hommes et des Deux’. Dom Bernardus spreekt over hun leven en sterven
en hun betekenis voor de Kerk van vandaag.
15 november zal pater Jan Peters sj, islamoloog en arabist, stilstaan bij het
leven van zijn medebroeder en huisgenoot Frans van der Lugt die in april 2014
in het Syrische Homs werd vermoord. Een moord die de wereld, en Nederland in
het bijzonder, schokte. Pater Frans bleef, ondanks het geweld van de oorlog, op zijn
post. Hij bleef er ten dienste van zijn medegelovigen en voor allen die een beroep
op hem deden.
Franciscaan Fer van der Reijken is sinds enige maanden de nieuwe gardiaan van
het Stadsklooster San Damiano.

Op 13 juni sluiten Wilchard en Liesbeth Cooijmans (resp. diaken en theologe) de
reeks Sint-Jansavonden af. Zij spreken ons over de spiritualiteit van de Karmel.
De Karmelorde heeft haar oorsprong op de berg Karmel in het noorden van
Israël. In de traditie van de Karmel zijn broeders en zusters altijd bezig geweest
met het geloof dat God aanwezig is: “In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.”
BIJBELAVONDEN OP WEG NAAR KERSTMIS EN PASEN
Wanneer:

iedere donderdag in de advent en veertigdagentijd
25 november - 2, 9 en 16 december
3, 10, 17, 24 en 31 maart

Hoe laat:
Waar:
Inschrijven:

19.30 - 21.00 uur
Plebanie
niet nodig

Wat is het:

Tijdens deze bijeenkomsten bereiden we de lezingen voor van de komende
zondag. De advent en de veertigdagentijd zijn sterke liturgische tijden waarin
de rijkdom van de H. Schrift tot ons komt. We lezen en overwegen samen
de Schriftlezingen van deze zondag. De avonden worden afgesloten met het
bidden van de liturgische dagsluiting, de completen.

BEZINNINGSAVONDEN MET DE BISSCHOP
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Inschrijven:

de maandagen 24 januari - 21 februari - 21 maart - 25 april - 23 mei - 27 juni
19.30 - 21.30 uur
Plebanie
wenselijk (via het secretariaat van de Plebanie)
Mgr. De Korte zal in de eerste helft van 2022 met ons het boek lezen “Christus
is je leven” van karmeliet Guido Stinissen. De bisschop leest met ons het boek en
zal het verklaren en toelichten. ‘Groei naar je nieuwe gestalte’,
zo luidt de ondertitel van dit boek.
Deze avonden mogen ons helpen in de groei van ons persoonlijk geloofsleven.
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bidden van de liturgische dagsluiting, de completen.

BEZINNINGSAVONDEN MET DE BISSCHOP
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Inschrijven:

de maandagen 24 januari - 21 februari - 21 maart - 25 april - 23 mei - 27 juni
19.30 - 21.30 uur
Plebanie
wenselijk (via het secretariaat van de Plebanie)
Mgr. De Korte zal in de eerste helft van 2022 met ons het boek lezen “Christus
is je leven” van karmeliet Guido Stinissen. De bisschop leest met ons het boek en
zal het verklaren en toelichten. ‘Groei naar je nieuwe gestalte’,
zo luidt de ondertitel van dit boek.
Deze avonden mogen ons helpen in de groei van ons persoonlijk geloofsleven.

GELOOFSCURSUS

MEIMAAND-LEZING

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Inschrijven:

de maandagen 7 en 14 februari - 14 en 28 maart - 4 en 11 april
19.30 - 21.30 uur
De Bouwloods, Torenstraat 16 te ‘s-Hertogenbosch
wenselijk (via het secretariaat van de Plebanie)

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Inschrijven:

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die kennis wil maken met de schoonheid
van het katholieke geloof.
Het gaat om een inleidende cursus die in zes samenhangende bijeenkomsten de
belangrijkste thema’s van ons geloof wil inleiden.
Er wordt geen speciale voorkennis verondersteld en de nadruk ligt op het 		
luisteren naar een gedegen inleiding gevolgd door onderlinge uitwisseling van
indrukken en inzichten.

In de Mariamaand zal er een speciale Meimaand-lezing worden gehouden. Mgr. Herman Woorts,
hulpbisschop van Utrecht, zal deze spreken over Maria in de kunst. De Moeder Gods is in 2000
jaar kerkgeschiedenis inspiratie geweest voor vele kunstenaars. Maria kent vele ‘gezichten’ en
is op vele wijze tot leven gebracht in de kunst. Mgr. Woorts neemt ons mee op deze boeiende
ontdekkingstocht. Een mooie bezinningsavond aan het begin van de meimaand.

Bent u oprecht benieuwd wat het katholieke geloof kan betekenen of bent u
reeds lang gelovig maar toe aan nieuwe inspiratie...allen van harte welkom.
Voor deze cursus is inschrijving van belang, via het parochiesecretariaat.

KOSTERCURSUS
Begin 2022 start een diocesane kostercursus. Kosters vanuit het hele bisdom zijn uitgenodigd
om zich bij deze cursus aan te sluiten. Aan de hand van het kostersboek, uitgegeven door het
Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen, bespreken we de opbouw van het liturgisch jaar
en de liturgie van de diverse sacramenten. Dit alles vanuit het gezichtspunt van de koster en zijn
rol en taak bij de liturgie. Ook praktische vaardigheden komen aan de orde.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:
Inschrijven:

de donderdagen 10 en 24 februari - 10 en 24 maart - 7 april
19.30 - 21.30 uur
Plebanie St.Jan - de Bouwloods - Sint-Janskathedraal
wenselijk (via het secretariaat van de Plebanie)

Handboek:

voorafgaand aan de cursus het handboek voor de koster aan te schaffen via het
Centrum voor Parochiespiritualiteit: www.parochiespiritualiteit.org

maandag 2 mei
20.00 - 21.30 uur
Plebanie
wenselijk (via het secretariaat van de Plebanie)

Kathedraalschool
2021 - 2022

Gods liefde leren leven

SACRAMENTENVOORBEREIDING
Huwelijk
Ieder jaar wordt vanuit de parochie een reeks voorbereidingsavonden gehouden voor hen die
zich voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van het huwelijk. Zowel de pastores als
gastechtparen werken mee aan deze avonden die een interactief karakter dragen.
Informatie en opgave via het secretariaat.
Doop
Maandelijks vindt op een donderdagavond de doopvoorbereiding plaats. In een gezamenlijke
bijeenkomst bereiden de ouders zich voor op de doopplechtigheid. Aan de hand van de
doopliturgie worden ook alle tekens en symbolen verklaard. Daarnaast gaan we in op wat het
betekent om je kind te laten dopen en hoe de geloofsopvoeding in het gezin gestalte kan krijgen.
Informatie en opgave via het secretariaat.
Eerste communie en het vormsel
Na de doop volgen nog twee sacramenten die de initiatie (opname) in de gemeenschap van
de R.K. Kerk bekrachtigen. Rond het zevende levensjaar is dat de Eerste H. Communie en rond
het twaalfde levensjaar het sacrament van het vormsel. Voor beide sacramenten is een eigen
voorbereiding, afgestemd op de leeftijd en de leefwereld van de kinderen. De ouders worden
actief bij deze voorbereiding betrokken. Informatie en opgave via het secretariaat.

STUDIEKRING JOHANNES PAULUS II

ALGEMENE INFORMATIE en OPGAVE

Johannes Paulus II, paus van 1978 tot 2005, heeft een rijke erfenis aan documenten en encyclieken
nagelaten. Het plaatsen van zijn beeltenis in de kathedraal, begin 2020, heeft het initiatief doen
ontstaan om de geschriften van deze paus te gaan lezen en bestuderen. De rijkdom van zijn
geschriften is ook voor de Kerk en de wereld van vandaag van grote waarde. In de studiekring
gaan wij met dit rijkdom aan de slag. Per jaar willen we twee documenten lezen en bestuderen.
Informatie en opgave via het secretariaat van de plebanie.

Secretariaat parochie Sint-Jan (Plebanie)
Geopend: maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
073 - 613 03 14
secretariaat@mariajohannes.nl
De Bouwloods
Torenstraat 16
5211 KK ‘s-Hertogenbosch

Parochie Sint-Jan
’s-Hertogenbosch
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