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Eucharistievieringen komende zondag
Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag
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,
11.00 uur H. Laurentius
11.00 uur Willibrordkerk
11.45 uur Sint-Jan
13.30 uur H. Annakerk (Hintham)
Tridentijnse Mis
Maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag
09.30 uur Sint-Lambertus
09.30 uur H. Landelinuskerk
11.00 uur Sint-Jan
11.00 uur Sint-Lucaskerk,
11.00 uur Willibrordkerk
Vaste vieringen door de week
H. Johannes Evangelist / Sint-Jan
di 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

Sint-Lambertuskerk
wo en do 19.30 – 20.00 uur
vrijdag
09.30 - 10.00 uur

Aanbidding

Sint-Jan - Sacramentskapel
ma t/m za 09.00 - 10.30 uur

H. Laurentiuskerk
dinsdag 19.30 - 20.00 uur

09.00 - 09.30 uur
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

Biechtgelegenheid

Sint-Jan
zaterdag

Van de plebaan
Afgelopen vrijdagavond is de
meimaand afgesloten. In de
voorbije maand hebben velen de
weg naar de Zoete Lieve Vrouw
gevonden. ‘Mij geschiede naar uw
woord’, luidde het thema van de
meimaand. Woorden door Maria
gesproken bij het bezoek van de
engel Gabriël. Maria gaf haar jawoord op het verzoek om moeder
van Gods Zoon te worden. Een
onvoorwaardelijk ja-woord. Maria is
dat woord trouw gebleven, wat het
leven haar ook bracht.
Mij geschiede naar uw woord:
Thema van de meimaand 2019,
thema voor het leven van iedere
gelovige. Ook na de meimaand
blijven deze woorden voor ons van
kracht. Als gedoopte mensen
worden wij uitgenodigd om iedere dag opnieuw ‘ja’ te zeggen op dat wat
God van ons vraagt. Maria blijft ons daarin voorgaan en inspireren.
De Zoete Moeder is weer teruggebracht naar haar vertrouwde kapel, de
vele blauw-witte vlaggen die de binnenstad hebben gekleurd zijn
binnengehaald. Gesterkt door de meimaand vervolgen wij onze weg.
Die weg brengt ons bij het Pinksterfeest. In deze dagen bidden
christenen over heel de wereld om de komst van de Heilige Geest opdat
het aanzien van de Kerk en de wereld vernieuwd moge worden. Wij
bidden om raad, sterkte en inzicht en vragen dat wij in ons leven de
goede vruchten van Gods Geest mogen dragen: liefde, vreugde, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5, 22-23). Bidden we op weg naar Pinksteren dat de
Heilige Geest met ons, en heel onze Kerk is. Er is nood aan de goede
vruchten van de Geest. Als christenen kunnen wij het verschil maken.
Op Eerste Pinksterdag zal de bisschop een groep tieners uit onze
pastorale eenheid het Sacrament van het Vormsel toedienen. Jonge
mensen die in de kracht van de Geest op de weg naar volwassenheid
worden geplaatst. Laten we onze jonge medegelovigen met ons gebed
begeleiden opdat zij hun hart openen om de rijke gaven van de Geest te
ontvangen.
Daags na het Pinksterfeest (Tweede Pinksterdag) viert de Kerk het
feest van ‘Maria, Moeder van de Kerk’. Paus Franciscus heeft dit feest
vorig jaar ingevoerd. Pinksteren is, met de uitstorting van de H. Geest
over Maria en de apostelen, het begin van de Kerk en aan die Kerk is
Maria als Moeder gegeven. Zo krijgt de meimaand nog een mooie
voortzetting in het Pinksterfeest.
Graag wens ik u, en in het bijzonder onze vormelingen, een goede
voorbereiding op Pinksteren.
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Muziek in de kathedraal
Tweet van de Paus

Zondag 2 juni 10.00 uur
Schola Maior o.l.v. Jeroen Felix
Intrede Exaudi
Mis
Beata Mater (F. Guerrero)
Motet 1 Ubi Caritas (O.Gjeilo)
Motet 2 Hei mihi (F. Guerrero)
Zondag 2 juni 11.45 uur
Schola Iuventatis, Puerorum ABCD o.l.v. J. Felix
Mis
Puerorum (J. Rheinberger)
Motet 1 Tantum ergo (L. de Vocht)
Motet 2 The Peace of God (J. Rutter)
Het orgelspel voor, na en tijdens de viering wordt
verzorgd door Véronique van den Engh
Zondag 2 juni 09.50 / 11.35 uur
Voor Introduktion und Passacaglia in d-moll (M. Reger)
Na
Uit deuxième suite: Plein jeu (L. Clérambault)

In onze tijd worden vele christenen
vervolgd of gedood omwille van hun liefde
voor Christus. Zij geven hun leven in stilte
omdat christelijk martelaarschap niet
‘nieuwswaardig’ is. Er zijn vandaag meer
christelijke martelaren dan in vroegere tijden.
en
.

‘Dag van de Wereldkerk’

Bisdom ’s-Hertogenbosch viert elk
jaar de ‘Dag van de Wereldkerk’.
Katholieke gelovigen afkomstig uit
diverse streken en continenten
komen bijeen om gezamenlijk het geloof te belijden. Op
zondag 16 juni is de internationale Heilige Mis, die dit
jaar plaatsvindt om 11.30 uur in de Heilige Geest Kerk
(Visserskerk) aan de Berghemseweg te Oss. Celebrant
bij deze viering met lezingen, zang en voorbeden in
diverse talen is mgr. De Korte. Na de viering is er
uitgebreid gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
pastorietuin aan de Begijnenstraat 1 te Oss.

Informatie: www.schola.nl en www.veroniquevandenengh.nl
Mannenontbijt in de Lucaskerk
Gregoriaans Festival in ‘s-Hertogenbosch
Van vr 14 t/m zo 16 juni
wordt het Nederlands
Gregoriaans Festival in
’s-Hertogenbosch gehouden.
Dan klinkt op een aantal plaatsen in de stad, waaronder de
Sint-Jan, gregoriaans en andere vocale en instrumentale
muziek tijdens concerten, workshops en lezingen. Ook de
Schola Cantorum levert een belangrijke bijdrage aan het
programma. Thema dit jaar is ‘Werk in uitvoering’. U vindt
alles over het programma en de deelnemende musici en
vocalisten op www.gregoriaansfestival.nl

Er is weer een mannenontbijt op zaterdag 8 juni van 9
tot 11 uur in de zaal van de Lucaskerk. Er is tijd voor
gesprek en de spreker vertelt over ‘De vrede die God
ons geeft’. Kosten 5 euro, te voldoen bij binnenkomst.
Opgeven via mannenontbijt@yahoo.com
Sint-Jansmuseum de Bouwloods 30 jaar
Het Sint-Jansmuseum de Bouwloods, naast de SintJan, viert zijn 30-jarig bestaan met een symposium op
donderdag 20 juni, 13-18 uur. Diverse sprekers gaan in
op de bijzondere collectie en het erfgoed van de SintJan. Opgeven vóór 10 juni via: sintjansmuseum@live.nl

Orgel spel bij Jazz in Duketown

Sacramentsprocessie 23 juni

Zaterdag 8 juni verzorgt Hayo Boerema
een concert in de serie ‘Muziek op
Zaterdag’ in de Grote Kerk te Den Bosch. Vanwege Jazz in
Duketown zal Hayo Boerema naast orgelwerken ook
improvisaties in jazz-stijl spelen. Aanvang 17.00 uur.

Zondag 23 juni vieren we Sacramentszondag. Het is een feest van verbondenheid en daarom nodigt de Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament
dan ook iedereen uit voor de plechtige
Eucharistieviering om 11 uur in de Sint-Jan (let op
afwijkende tijd!). Op deze dag herdenken we de
instelling van de Eucharistie. Na de viering volgt een
plechtige Sacramentsprocessie om de Sint-Jan heen.
Communicantjes uit het gehele dekenaat zijn in het
bijzonder uitgenodigd. Er is een kinderwoord-dien st en
in de processie krijgen zij een bijzondere plaats. Na
afloop biedt de Broederschap alle aanwezigen nog een
kopje koffie met iets lekkers aan.

Open Kerkendag op 10 juni
Op Tweede Pinksterdag maandag 10
juni is er Open Kerkendag. De SintLambertuskerk, een rijksmonument, in Rosmalen doet
mee, De kerk is geopend van 13 - 17 uur. Vrijwilligers
staan klaar om rondleidingen door de kerk te verzorgen.
Pinksteren in het stadsklooster San Damiano
In het stadsklooster is er op zaterdag 8 juni om 18:30 uur
een Pinksterwake. De hoogmis van Pinksteren 9-6 en de
Mis op Tweede Pinksterdag 10-6 is om 10:30 uur.
Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
(073) 6130314 – (073) 6136609
secretariaat@mariajohannes.nl
maandag t/m vrijdag 9 tot 12 uur

Met Pinksteren wordt in diverse kerken een collecte
gehouden voor de week van de Nederlandse missionaris.
.

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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