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26 mei 2019 ⬧ 6e 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

Van de plebaan

Zondag 2 juni
09.30 uur Sint-Lambertus
09.30 uur H. Landelinuskerk
09.30 uur H. Annakerk (West)
09.30 uur H. Annakerk (Hintham)
woord- en communieviering
10.00 uur Sint-Jan
11.00 uur Sint-Lucaskerk,
FamCat vanaf 9.30 uur
11.00 uur H. Laurentius
11.00 uur Willibrordkerk
11.00 uur Sint-Catharinakerk,
Armeense gemeenschap
11.45 uur Sint-Jan
13.30 uur H. Annakerk (Hintham)
Tridentijnse Mis
16.00 uur Sint-Jan, Engelse Mis

Ruim zes weken
geleden werden we
opgeschrikt door de
brand in de Notre Dame
van Parijs. Wereldwijd
is er veel aandacht
geweest voor de verwoestende brand die de
Parijse kathedraal aan
het begin van de Goede
Week heeft getroffen. In
alle toonaarden werd het belang van dit eeuwenoude Godshuis
verwoord: icoon van Parijs, icoon van Frankrijk en icoon van christelijk
Europa. Een icoon is iets kostbaars, bijna onvervangbaar en heilig.

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
Donderdag 30 mei vieren we
Hemelvaartsdag
06.00 Sint-Lambertus,
dauwtrappen
07.00 Sint-Jan
08.30 Sint-Jan
09.30 H. Anna Hintham
09.30 H. Annakerk West
09.30 H. Landelinuskerk
10.00 Sint-Jan
11.00 Sint-Lucaskerk
11.00 Willibrord
11.00 H. Laurentiuskerk
11.45 Sint-Jan

Afgelopen dinsdag werd het woord ‘icoon’ ook gebruikt voor de SintJan. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
maakte bekend dat twaalf bijzondere monumenten in ons land een
subsidie krijgen. En de minister noemde deze monumenten ‘twaalf
Nederlandse iconen’.
En zo draagt ook de Bossche Sint-Jan, zoals haar Parijse zusterkathedraal, de eretitel van icoon. Dat is terecht. Onze Sint-Jan is
kostbaar, niet alleen in materieel opzicht maar eerst en vooral in
religieuze zin: heiligdom van de Zoete Moeder, hoofdkerk van ons
bisdom, parochiekerk en gastvrije kerk voor vele bezoekers uit binnenen buitenland. Daarmee is onze kathedraal een heilige en ook
onvervangbare plaats.
Als parochiegemeenschap zijn wij dankbaar voor allen die zich hebben
ingezet om ook de Sint-Jan als iconisch monument erkend te krijgen. In
het bijzonder noemen we hier onze gemeente ’s-Hertogenbosch, de
provincie Noord-Brabant, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en
de Stichting Nationaal Monument St. Jan. De grote inspanningen van
velen hebben er nu toe geleid dat een mooie subsidie van € 5 miljoen is
toegekend aan onze kathedraal.
Deze toekenning is ook een grote blijk van waardering voor allen die
zich, op welke wijze ook, inzetten voor de instandhouding van onze
Sint-Jan. Die dank spreek ik hier graag uit naar alle betrokkenen.
Vorige maand werd de Notre Dame uitgeroepen tot icoon van Parijs,
Frankrijk en Europa. De aanleiding was een droevige. Afgelopen
dinsdag is de Bossche kathedraal uitgeroepen tot één van de iconen
van Nederland.
In dankbaarheid aanvaarden wij deze eretitel, maar het maakt er ons
allen van bewust om samen de schouders onder de Sint-Jan te blijven
zetten opdat ze tot in lengte van jaren voor velen hét icoon van geloof
en hoop blijft. De Sint-Jan als bedevaartskerk, bisschopskerk, parochiekerk, als monument die zovele bezoekers trekt. De moeite waard om dit
kostbare icoon te koesteren!

Per abuis zijn vorige week enkele data
en tijden verkeerd vermeld. Correct is:
zondag 26 mei is er om 10 en 12 uur
een Eerste H Communieviering in de
Sint-Lambertuskerk te Rosmalen.
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Muziek in de kathedraal

Tweet van de Paus

Zondag 26 mei 10.00 uur
Schola Maior, Iuventatis, Puerorum ABCD
o.l.v. Jeroen Felix
Intrede Vocem jucunditatis
Mis
Princeps pacis (W. Lloyd Webber)
Motet 1 Samenzang uit het boekje: God groet U
Motet 2 Ave Maria (R. Parsons)
Zondag 26 mei 11.45 uur
Het gastkoor van de parochie die in deze viering op
bedevaart naar de Zoete Moeder komt, verzorgt de zang.
Zondag 26 mei 09.48 uur
Het orgelspel voor, na en tijdens deze viering wordt
verzorgd door Véronique van den Engh
Voor Premier Choral (Hendrik Andriessen)
Na
Gilde
Zondag 26 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.
Zie voor zang en orgelspel op Hemelvaartsdag 30 mei:
www.schola.nl en www.veroniquevandenengh.nl
Sluiting Meimaand
Met een Eucharistieviering om 19.00 uur in de Sint-Jan
op vrijdag 31 mei wordt de Mariamaand dankbaar
afgesloten. Iedereen is welkom.
Eerste zaterdag Devotie
Zaterdag 1 juni is weer de Devotie tot de Eerste Zaterdag
van de Maand: U kunt de Eucharistieviering om 12.30 uur
bijwonen. Vooraf aan de Mis is er gelegenheid voor het
ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening.
Na de Mis wordt de (zelf meegebrachte) lunch in de
Bouwloods genuttigd. Tegen 13.30 uur wordt gezamenlijk
de rozenkrans gebeden in de Mariakapel.
Orgel spel bij Jazz in Duketown
Op zaterdag 8 juni verzorgt Hayo
Boerema het eerste orgelconcert in de
serie ‘Muziek op Zaterdag’ in de Grote
Kerk te ’s-Hertogenbosch. Omdat dat weekend in het
teken staat van Jazz in Duketown zal Hayo Boerema
naast orgelwerken ook improvisaties in jazz-stijl spelen.
Hayo Boerema, organist van de Grote of St. Laurenskerk
in Rotterdam. heeft diverse prijzen in de wacht gesleept in
binnen- en buitenland. Het concert start om 17.00 uur en
duurt ongeveer een uur. Toegang € 10,-, incl. een kopje
koffie of thee. Voor kinderen tot 15 jaar is de entree gratis.
Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
(073) 6130314 – (073) 6136609
secretariaat@mariajohannes.nl
maandag t/m vrijdag 9 tot 12 uur

Laten wij verenigd blijven in het luisteren
naar Jezus’ woorden, in het vieren van de
sacramenten en door een leven van
broederschap en liefde naar onze naasten
.
13 Kerken vieren samen
Op Hemelvaartsdag donderdag 30
mei organiseert het Beraad van
Kerken ’s-Hertogenbosch een 13kerken-dienst. De viering begint om 10
uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20. In
deze dienst willen 13 kerken vieren dat zij ondanks alle
verschillen (in taal, in manieren van geloven) toch
samen één zijn. De viering wordt ingevuld vanuit de
verschillende kerken met meerdere soorten muziek.
Na afloop is er een lunch.
Mannenontbijt in de Lucaskerk
Er is weer een mannenontbijt op zaterdag 8 juni van
9.00 tot 11.00 uur. De mannen zijn welkom in de
koffiezaal van de Lucaskerk voor ontmoeting en
verdieping. Er is een spreker met een getuigenis ‘De
vrede die God ons geeft’. Kosten 5 euro, te voldoen bij
binnenkomst. Opgeven via mannenontbijt@yahoo.com
Ontmoet kardinaal Robert Sarah
Kom op zaterdag 8 juni naar het SintJanscentrum en ontmoet kardinaal
Robert Sarah, een man met een
bijzonder levensverhaal. Geboren in
Guinée, werd hij amper 33 jaar oud de
jongste aartsbisschop ter wereld in
een periode dat het land verscheurd
werd door een bloedige dictatuur.
De huidige prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst zal over de zijn leven in Guinée en in het
Vaticaan spreken, over de Kerk en de moderne samenleving en over God. Info en opgave: www.kerkinnood.nl
Open Kerkendag op 10 juni
Op Tweede Pinksterdag maandag
10 juni wordt voor de tweede keer
een Open Kerkendag gehouden.
In onze pastorale eenheid doet o.a
de Sint-Lambertuskerk in Rosmalen mee, een
rijksmonument. De kerk is geopend van 13:00 - 17:00
uur. Vrijwilligers staan klaar om rondleidingen door de
kerk te verzorgen.
Vooraankondiging Sacramentsprocessie
Houd u agenda vrij op zondag 23 juni. Dan wordt de
Sacramentsprocessie gehouden na de viering van
11.00 uur (!) in de Sint-Jan.

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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