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PASTORALE EENHEID H. MARIA EN H. JOHANNES

19 mei 2019 ⬧ 5e 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 18 mei
19.00 uur Sint-Jan ivm Mei-Mariamaand
Zondag 19 mei
07.00 uur Sint-Jan
08.30 uur Sint-Jan
09.30 uur H. Landelinuskerk
09.30 uur H. Annakerk (West)
09.30 uur H. Annakerk (Hintham)
10.00 uur Sint-Lambertus
(N.B. afwijkende tijd)
Eerste H. Communieviering 1
10.00 uur Sint-Jan
11.00 uur Sint-Lucaskerk,
11.00 uur H. Laurentius
11.00 uur Willibrordkerk
11.45 uur Sint-Jan
10.00 uur Sint-Lambertus (extra viering)
Eerste H. Communieviering 2
13.30 uur H. Annakerk (Hintham)
Tridentijnse Mis
17.00 uur Sint-Jan, Mariavespers
Vaste vieringen door de week
H. Johannes Evangelist / Sint-Jan
ma t/m za 08.30 uur Eucharistieviering
12.30 uur Eucharistieviering
di t/m za 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
De pelgrimstocht,
het op bedevaart
gaan is één van de
vele uitdrukkingsvormen van ons
christelijk geloof.
Zoals de joden (en
ook Jezus zelf) op
pelgrimstocht
gingen naar de
tempel van
Jeruzalem, zo
trekken ook
christenen naar
heilige plaatsen om zich daar in hun geloof te sterken en de hulp van
God of de voorspraak van een heilige af te smeken. De één gaat naar
Santiago, de ander naar Lourdes, Fatima of Rome. Maar je hoeft er
helemaal niet ver voor te gaan. Brabant is vanouds rijk gezegend met
z’n vele kapellen en bedevaartsplaatsen die zijn toegewijd aan de
Moeder Gods Maria. Om er maar enkele te noemen: Oirschot,
Meerveldhoven, Handel, Ommel en last but not least: ‘s-Hertogenbosch
met de Zoete Moeder. Plaatsen waar de gelovigen -zeker in de
meimaand- naar toe trekken. Kleine pelgrimages in de eigen omgeving.
Een paar dagen geleden had ik in de kathedraal een gesprek met
enkele pelgrims. Zij maakten zich -terecht- zorgen over de
geloofsbeleving vandaag. Nog maar weinigen zijn praktiserend
katholiek, nog maar weinigen nemen op zondag deel aan de
Eucharistieviering. Weinigen, zo was de mening van mijn
gesprekpartners, kennen God en zijn Zoon Jezus Christus. Maar in de
meimaand, zo concludeerden zij, gaat wel iedereen naar Maria. “Wel de
Moeder, maar niet haar Zoon.”
Mijn reactie op bovenstaande opmerkingen was: “Gelukkig weten deze
mensen Maria nog te vinden. Maria is in onze dagen voor velen de band
met geloof en Kerk. En naar wie kun je beter gaan dan naar je Moeder
die altijd thuis is en op je wacht.” Een oude uitdrukking zegt het heel
kernachtig: “Per Mariam ad Jesum” … Door Maria naar Jezus.
Het is een concrete vertaling van hetgeen zich afspeelde op de bruiloft
van Kana waar Maria de woorden sprak: “Doe maar wat mijn Zoon u
zeggen zal.” Zoals eens op die bruiloft wijst Maria ook nu alle pelgrims
die haar bezoeken in één van de vele kerken en kapellen die aan haar
zijn gewijd, naar haar Zoon.
Goddank dat we Mariabedevaartsplaatsen hebben. Daar wordt de
bruiloft van Kana gevierd en brengt Maria, zonder veel woorden, de
zoekende en de vragende mensen in contact met haar Zoon..
Een mooie voortzetting van de meimaand !

Vooraankondiging:
Houd u agenda vrij op zondag 23 juni.
Dan wordt de Sacramentsprocessie
gehouden na de viering van
11.00 uur (!) in de Sint-Jan.
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Muziek in de kathedraal

Tweet van de Paus

Zondag 19 mei 10.00 uur
Schola Maior, Iuventatis, Puerorum ABCDE
o.l.v. Jeroen Felix
Intrede Cantate Domino
Mis
l'Homme désarmé (J. Mul)
Motet 1 Wees gegroet, Maria (M. Dijker)
Motet 2 Magnificat (D. Willcocks)
Zondag 19 mei 11.45 uur
Het gastkoor van de parochie die in deze viering op
bedevaart naar de Zoete Moeder komt, verzorgt de zang.
Zondag 19 mei 09.48 uur
Het orgelspel voor, na en tijdens deze viering wordt
verzorgd door Véronique van den Engh
Voor Toccata en G-Majeur (Théodore Dubois)
Na
Gilde
Zondag 19 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
Muziek heelt de mens
Dat muziek een grote
steun kan zijn bij het
verwerken van
ervaringen, is voor de
kunstcommissie van
het Jeroen Bosch
Ziekenhuis aanleiding geweest een serie concerten te
organiseren. Elke derde zondag van de maand (behalve in
juli en augustus) vindt er een concert plaats in de kapel van
het ziekenhuis. Patiënten en hun bezoekers en ook andere
belangstellenden zijn welkom. Bedlegerige patiënten
kunnen het concert volgen via hun bedterminal. De
concerten, die in samenwerking met de afdeling Geestelijke
Verzorging worden georganiseerd, beginnen om 15 uur.
Zondag 19 mei: Kamermuziekconcert van Duo Sluijmers –
Spaans met liedprogramma Vittoria mio core
Zondag 16 juni: Barokenensemble Scordatura

Feest voor Frans Mutsaers
Zondag 2 juni viert Frans Mutsaers dat
hij 40 jaar koster is in de opeenvolgende
parochies in West. Om 9.30 uur is er
een feestelijke eucharistieviering in de Annakerk-West
waarin oud-pastoor Michiel Zeinstra en Rob van Oosten
voorgaan. SOL zingt. Aansluitend is er gelegenheid om
Frans te feliciteren bij koffie/thee met iets lekkers. Alle
(oud-) parochianen zijn van harte uitgenodigd.
Vorming en coaching kinderwerkers
Vanaf het najaar 2019 biedt
SamuelAdvies het ‘Vorming en
Coaching’ traject aan voor iedereen die
betrokken is het kinderwerk of daar
interesse in heeft. Centraal staat de
vraag hoe wij kinderen kunnen
begeleiden naar een persoonlijke band
met Jezus. De coaches gaan op weg met de groep en de
wensen en vragen die bij hen leven. De data zijn
bekend, de locatie nog niet. Op www.samueladvies.vnl
vindt je alle informatie. Als er tijdig voldoende
aanmeldingen komen, kan de cursus dit najaar in Den
Bosch (locatie Lucaskerk) doorgaan. Heb je interesse,
informeer dan bij en/of geef je op bij Godeliva Coppens,
godelivacoppens@gmail.com
Bedevaart naar Beauraing
De vierdaagse bedevaart naar de Belgische Maria
bedevaartplaats Beauraing van NBC Pro Maria afdeling
bisdom Den Bosch vindt plaats van 15 t/m 18 juni
2019. Er is goede medische en geestelijke begeleiding.
Er is ook een dagbedevaart op zondag 16 juni. Info: R.
Senders (0497) 682296, www./nbcpromaria.weebly.com

Biechtgelegenheid
Sint-Jan
zaterdag

Je was er voor Mij
De nieuwste CD Je was er voor Mij van
Paula Doorenbosch, parochiaan en
vrijwilliger in Empel, bevat 13 Marialiederen, waarvan acht zelfgeschreven.
. De titel verwijst naar een lied van
Jezus aan Zijn geliefde Moeder. Heeft u interesse, stuur
dan een mail naar pauladoorenbosch30@gmail.com
Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
(073) 6130314 – (073) 6136609
secretariaat@mariajohannes.nl
maandag t/m vrijdag 9 tot 12 uur

Iedere morgen opnieuw zoekt God ons en
vindt ons waar wij ook zijn. Hij roept ons op te
reageren op zijn Woord, op te kijken en ons te
realiseren dat wij, levend in de wereld, onze
uiteindelijke bestemming hebben in de hemel.
Voor dat geluk zijn wij geboren.

09.00 - 09.30 uur en 11.30 - 12.30 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

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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