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5 mei 2019 ⬧ 3e zondag van Pasen

SINT-LUCASKERK ’S-HERTOGENBOSCH ⬧ KATHEDRAAL VAN DE H. JOHANNES EVANGELIST ’S-HERTOGENBOSCH
SINT-LAMBERTUSKERK ROSMALEN ⬧ H. LAURENTIUSKERK ROSMALEN ⬧ WILLIBRORDKERK ’S-HERTOGENBOSCH (MAASPOORT)
H. ANNAKERK (HINTHAM) ’S-HERTOGENBOSCH ⬧ H. ANNAKERK (WEST) ’S-HERTOGENBOSCH ⬧ H. LANDELINUSKERK EMPEL

Eucharistievieringen komende zondag
Zaterdag 11 mei
19.00 uur Sint-Jan ivm Mei-Mariamaand
De vormelingen van de
parochie sluiten aan na hun
bedevaart vanuit Rosmalen
Zondag 12 mei
07.00 uur Sint-Jan
08.30 uur Sint-Jan
09.30 uur Sint-Lambertus
09.30 uur H. Landelinuskerk
09.30 uur H. Annakerk (West)
09.30 uur H. Annakerk (Hintham)
10.00 uur Sint-Jan
11.00 uur Sint-Lucaskerk,
Eerste Heilige Communie
11.00 uur H. Laurentius
11.00 uur Willibrordkerk
11.45 uur Sint-Jan, gevolgd om 13 uur
door de Maria-ommegang
13.30 uur H. Annakerk (Hintham)
Tridentijnse Mis
17.00 uur Sint-Jan, Mariavespers:
In mei wordt de zondag steeds om
17 uur in het hoogkoor afgesloten
met een gezongen Maria-vespers,
verzorgd door het vocaal ensemble
Sancti Iohannis o.l.v. Jeroen Felix.
Vaste vieringen door de week
H. Johannes Evangelist / Sint-Jan
ma t/m za 08.30 uur Eucharistieviering
12.30 uur Eucharistieviering
zaterdag 12.00 uur Middaggebed
dagelijks 15.30 uur Rozenkransgebed
H. Laurentiuskerk
dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering
H. Landelinuskerk
dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering
Willibrordkerk (Maaspoort)
woensdag 09.00 uur Eucharistieviering
Sint-Lambertuskerk
wo en do 19.00 uur Eucharistieviering
vrijdag
09.00 uur Eucharistieviering

Aanbidding
Sint-Jan - Sacramentskapel
ma t/m za 09.00 - 10.30 uur
Sint-Lambertuskerk
wo en do 19.30 – 20.00 uur
vrijdag
09.30 - 10.00 uur
H. Laurentiuskerk
dinsdag
19.30 - 20.00 uur

Van de plebaan
Afgelopen dinsdagavond is in de
Sint-Jan de meimaand geopend
door onze hulpbisschop mgr.
Mutsaerts. In processie hebben we
de beeltenis van de Zoete Moeder
overgebracht van haar vertrouwde
kapel naar haar ereplaats in de
kathedraal.
Dit jaar worden de vieringen in de
meimaand gedragen door de
woorden die Maria sprak bij het
bezoek van de engel Gabriël: mij
geschiede naar uw woord.
Toen Maria in Nazareth aan de
engel haar ja-woord gaf wist zij
echter niet wat die woorden
inhielden, zoals dat eigenlijk voor
niemand voorspelbaar is die moeder
of vader mag worden. Het geschenk van het leven... het is een gave,
onvoorstelbaar mooi. Iedere geboorte en doop is daarvan een getuigenis.
Maar het aanvaarden moeder en vader te zijn gaat ook dikwijls gepaard
met zorg, teleurstelling of verdriet. Het is gave en opgave tegelijk.
Maria’s moederschap vormt hier geen uitzondering op. Dankbaar om de
gave Gods kan zij volmondig JA zeggen, maar tegelijk kon ze de
draagwijdte niet vermoeden van het leven dat haar wachtte. Slechts
geleidelijk zal zij gaan ontdekken wat het betekent om moeder te zijn
van Jezus van Nazareth, wat het betekent om moeder te zijn van de
Christus, de Zoon van God. Staande onder het kruis bereikt haar jawoord een uiterste grens. In momenten van vreugde en verdriet is Maria
trouw gebleven aan haar eens gegeven belofte aan God: mij geschiede
naar uw woord.
Deze geloofstrouw mag ons tot troost en steun zijn. Ook wij ervaren
naast de vreugde van het leven onze teleurstelling, ons verdriet, onze
onmacht en gebrokenheid. Maria heeft het in haar leven doorleefd en
daarom is zij voor ons, die nog pelgrimeren op de aardse levensweg,
een troost en een steun. De Zoete Moeder slaat haar wijde schutsmantel om ons heen en aan haar voorbeeld en de voorspraak mogen
wij ons optrekken.
Het is de moederliefde van Maria die ons deze meimaand samenbrengt.
Vertrouwen we op Maria’s voorspraak bij haar Zoon. Velen brengen in
deze meimaand een bezoek aan de Zoete Lieve Vrouw. Dat dit bezoek
ons moge sterken in ons geloof, onze hoop en onze liefde. Dat wij in
deze meimaand met Maria belijden: ‘Mij geschiede o Heer, naar uw
woord.’
Een mooie meimaand voor u allen!
Zondag 12 mei wordt, in aansluiting op de pontificale Eucharistieviering van
11.45 uur, de bidtocht gehouden door de straten van ’s-Hertogenbosch.
Allen bent u uitgenodigd zich aan te sluiten bij deze Maria-omgang.
Vertrek vanuit de Sint-Jan is voorzien rond 13.00 uur.
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Muziek in de kathedraal

Tweet van de Paus
De Heer zoekt ieder mens.
Hij wil ieder van ons de warmte van zijn
barmhartigheid en zijn liefde laten voelen.

Zondag 5 mei 10.00 uur
Schola Maior, Iuventatis, Puerorum ABCD
o.l.v. Jeroen Felix
Intrede Jubilate Deo
Mis
Aperite portas Redemptori (D. Bartolucci)
Motet 1 Wees gegroet, Maria (M. Dijker)
Motet 2 Jubilate Deo (B. Britten)
Zondag 5 mei 11.45 uur
Het gastkoor van de parochie die in deze viering op
bedevaart naar de Zoete Moeder komt, verzorgt de zang.
Het orgelspel voor, na en tijdens de viering wordt
verzorgd door Véronique van den Engh
Zondag 5 mei 09.50 uur
Voor Fantasia und fuge in c-moll, BWV 537 (J. S. Bach)
Na
Gilde
Zondag 5 mei 11.35 uur
Orgelspel voor en Mariahulde na de viering worden
verzorgd door het gastkoor en het gilde die in deze viering
op bedevaart naar de Zoete Moeder komen.
Informatie: www.schola.nl en www.veroniquevandenengh.nl

Dagelijkse rozenkransgebed in de Sint-Jan
In de Mariamaand wordt in de Sint-Jan elke dag om
15.30 uur het rozenkransgebed gebeden. Bidt u mee?
Mariaviering voor verzorgingshuizen
Vrijdag 10 mei is er om 11.00 uur in de Sint-Jan een
speciale Mariaviering voor bewoners van verzorgingshuizen uit onze omgeving. De Broederschap van Onze
Lieve Vrouw verwelkomt alle belangstellenden voor
deze viering waarin mgr. Mutsaerts zal voorgaan.
Benefietconcert: Oekraïense lente

Opbrengst carnavalsemblemen
In de aanloop naar het
carnaval 2019 kwam Astrid
Teklenburg (van Studio
Asjemenou) met een
bijzonder initiatief. Haar
vele bezoekjes aan de
Mariakapel in de Sint-Jan
inspireerde haar tot het
maken van het embleem
van ons ‘Zoet Lief
Vrouwke’. En dus ontwierp
zij een carnavalsembleem
met een verwijzing naar de
Zoete Moeder van Den
Bosch. Van ieder verkocht
embleem zou € 2 naar de Broederschap van Onze Lieve
Vrouw gaan ter ondersteuning van de instandhouding van
de Mariaverering. Afgelopen dinsdag, na de opening van
de meimaand, overhandigde Astrid in de plebanie een
cheque aan de proost van de Broederschap. Vol trots kon
Astrid meedelen dat er bijna 1100 emblemen waren
verkocht. Dit zorgde voor het mooie bedrag van € 2250,-.
Een geweldig resultaat van een bijzondere actie. We
danken Astrid voor dit mooie initiatief.
Plebaan Vincent Blom
Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
(073) 6130314 – (073) 6136609
secretariaat@mariajohannes.nl
maandag t/m vrijdag 9 tot 12 uur

De vlag uit voor Maria
In de stad hangen al heel wat blauw-witte
vlaggen. Het is een eerbetoon aan de
Zoete Moeder. Wilt u ook een vlag
uithangen, met name op zondag 12 mei
– als de bidtocht plaatsvindt? Zo toont u
uw verbondenheid met de Zoete Lieve
Vrouw en met de stad haar zo waard. Voor info en
bestellen: roberto.van.straaten@hotmail.com

Het Utrechts Byzantijns
Koor (mannenkoor)
o.l.v. Iryna Gorvanko
(foto rechts) en het
Lysenko gemengd koor
o.l.v. Inna Ogarok
verzorgen op vrijdag
17 mei een Benefietconcert in de Sint-Cathrienkerk,
Kruisbroedershof 4. De opbrengsten komen ten goede
aan de kinderen van de Dr. Antonowicz muziekschool te
Dolyna (West-Oekraïne). Ook zingen drie jonge vocale
solisten mee. De twee meisjes en één jongen studeren
zelf aan de Dr. Antonowicz Muziekschool. Het concert
vangt aan om 20 uur en is absoluut aan te raden.
Info: www.utrechtsbyzantijnskoor.nl, www.lysenkokoor.nl
Onlangs heeft het bestuur van de parochie Heilige
Maria besloten een nieuw perspectief voor de SintCathrienkerk, het patronaatsgebouw en de voormalige
pastorie te bewerkstelligen. Vooruitlopend hierop zullen
de Armeense gemeenschap en de Johannes van
Damascus gemeenschap gebruik gaan maken van de
kerk voor hun vieringen.
Voor nadere informatie: Jan Jansen, lid parochiebestuur
H. Maria, 06-51313707 of j.th.jansen@home.nl; Tony
Bogos, voorzitter van de Armeense kerk en stichting
Urartu, 06-36568692 of info@urartu.nl

Misintenties per mail:
Sint-Jan
sint-jan@mariajohannes.nl
H. Landelinus
landelinus@mariajohannes.nl
Sint-Lucas
lucas@mariajohannes.nl
H. Anna(Hintham) annahintham@mariajohannes.nl
Willibrord
willibrord@mariajohannes.nl
H. Anna (West)
annawest@mariajohannes.nl
H. Laurentius laurentius@mariajohannes.nl
St-Lambertus bestuur-secretariaatmaria@mariajohannes.nl

Om deze nieuwsbrief per mail te ontvangen kunt zich rechts onderaan de homepage van onze website opgeven:
www.mariajohannes.nl. Kopij voor de nieuwsbrief kan maandag vóór 12.00 uur gericht worden aan
communicatie@mariajohannes.nl. U kunt ons ook volgen op facebook: www.facebook.com/pastoraleeenheidmariajohannes
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