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Eucharistievieringen komende zondag
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
Zaterdag 15 juni
15.30 uur San Damiano Stadsklooster
viering van het straatpastoraat
Zondag 16 juni
09.30 uur Sint-Lambertus
09.30 uur H. Landelinuskerk
09.30 uur H. Annakerk (West)
woord- en communieviering
09.30 uur H. Annakerk (Hintham)
10.00 uur Sint-Jan, broederschapsmis
11.00 uur Sint-Lucaskerk,
11.00 uur H.Laurentius,kinderwoorddienst
11.00 uur Willibrordkerk, gezinsviering
11.00 uur Sint-Catharinakerk,
Armeense viering
11.45 uur Sint-Jan
13.30 uur H. Annakerk (Hintham)
Tridentijnse Mis
14.00 uur H. Annakerk (West)
Filipijnse viering
17.15 uur Willibrordkerk
Vietnamese viering
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

Van de plebaan
Pinksterzaterdag
vierde kardinaal
Robert Sarah de
Eucharistie in de
Sint-Jan.
Op uitnodiging van
Kerk in Nood was
deze curiekardinaal
(prefect van de
congregatie van
de Goddelijke
Eredienst en de
regeling van de
Sacramenten) in ’s-Hertogenbosch. Na de H. Mis in de kathedraal
verzorgde kardinaal Sarah een lezing in het Theater aan de Parade.
Kardinaal Sarah werd in 1945 in een arm gezin geboren in Guinée
(West-Afrika). Amper 33 jaar oud werd hij de jongste aartsbisschop ter
wereld in een periode dat het land verscheurd werd door een bloedige
dictatuur. Zijn inzet voor vrijheid van het volk bracht hem bovenaan de
dodenlijst. Enkele jaren geleden verscheen over zijn leven een boek:
‘God of niets’. Een bijzonder getuigenis van een bijzonder leven als
priester, bisschop en kardinaal. Zelf zegt hij hierover: “Ik weet niet
waarom, maar God is altijd met uitgestoken hand naar mij toegekomen
om me te begeleiden op de meest belangrijke wegen. God heeft in mijn
leven alles gedaan.”
Kardinaal Sarah zet met deze woorden duidelijk de toon voor
Pinksteren. In de uitgestoken en leidende hand van God zien we de
Heilige Geest werkzaam. Gods Geest die ons leidt, inspireert en aanzet
om het goede te doen. In zijn boek zegt de kardinaal dat God de vaste
grond van zijn bestaan is. Hij wenst ons allen toe dat wij ons openstellen
voor de Heilige Geest en ons door Hem laten leiden in het leven.
Met Pinksteren zingen wij ‘Veni Creator Spiritus’, Kom Schepper Geest
daal tot ons neer. Een bede die tot uitdrukking brengt dat het leven niet
maakbaar is, maar een geschenk is van God. Want God, zo schrijft
kardinaal Sarah in zijn boek, “geraakt ver uit beeld wanneer de
belangrijkste zorgen van de mens vrijwel uitsluitend gericht zijn op
economie, technologie of onmiddellijk materieel geluk”.
Pinksteren maakt ons ervan bewust dat het leven zoveel mooier en
waardevoller kan zijn, wanneer het geleefd wordt vanuit de kracht van
Gods Geest. Wie zich openstelt voor de Heilige Geest zal in zijn of haar
leven ook de goede vruchten van die Geest voortbrengen: liefde,
vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5, 22-23).
Voor u allen, en in het bijzonder voor onze vormelingen, een mooi
Pinksterfeest.
Veni Creator Spiritus… Kom Schepper Geest daal tot ons neer...

Met Pinksteren wordt in diverse kerken
een collecte gehouden voor de week
van de Nederlandse missionaris.
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Muziek in de kathedraal
Tweet van de Paus
Een leven en een geloof
zonder wonderen wordt grauw
en vervalt in routine.
Zondag 9 juni 10.00 uur, Eerste Pinksterdag
Schola Maior o.l.v. Jeroen Felix
Intrede Spiritus
Mis
‘O Quam gloriosum’ (T. L. da Vittoria)
Motet 1 Veni Creator (Codex 73)
Motet 2 The Lord bless you and keep you (J. Rutter)
Zondag 9 juni 11.45 uur, Vormselviering
met eigen boekje
Maandag 10 juni 11.00 uur, Tweede Pinksterdag
Schola Maior, Iuventatis, Puerorum ABCD
o.l.v. Jeroen Felix
Intrede Stillabunt (Gregoriaans)
Mis
Missa ‘Sine Nomine’ (H.L. Hassler)
Motet 1 Ave Maria (R. Parsons)
Motet 2 Ecce Mater Tua (H. Goodall)
Het orgelspel voor, na en tijdens de viering wordt
verzorgd door Véronique van den Engh
Zondag 9 juni 09.50 / 11.35 uur, Eerste Pinksterdag
Voor Partita super Veni Sancte Spiritus (V. vd Engh)
Na
Dialogue I (Peter Hurford)
Maandag 10 juni 10.50, Tweede Pinksterdag
Voor Partita super Veni Sancte Spiritus (V. vd Engh)
Na
Uit Suite Liturgique: Sortie (Denis Bédard)
Informatie: www.schola.nl en www.veroniquevandenengh.nl
Tweede Pinksterdag – Maria, Moeder van de Kerk
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.
Gregoriaans Festival in ‘s-Hertogenbosch
Van vr 14 t/m zo 16 juni wordt
het Nederlands Gregoriaans
Festival in ’s-Hertogenbosch
gehouden. Tal van activiteiten
vinden plaats op diverse locaties. Uiteraard verleent ook
de Schola Cantorum van de kathedraal haar medewerking. Zo is er op zondag 16 juni om 10.00 uur een
Latijnse Hoogmis in de Sint-Jan. De wisselende gezangen,
alsmede de acclamaties, worden in het Gregoriaans
gezongen. Verder staat een nieuwe Mis op het
programma: de ‘Missa Beata Mater’ van Francisco
Guerrero (1528-1599). Voor verdere informatie over het
festival: www.gregoriaansfestival.nl
Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
(073) 6130314 – (073) 6136609
secretariaat@mariajohannes.nl
maandag t/m vrijdag 9 tot 12 uur

Parochiepenning voor Frans Mutsaers
Zondag 2 juni is door het kerkbestuur van de Mariaparochie de parochiepenning uitgereikt aan Frans
Mutsaers. Deze onderscheiding is hem toegekend
vanwege zijn veertig jarig kosterschap. Begonnen in de
Maria Geboortekerk en later, na de fusie tot de Emmausparochie, in de Annakerk West. Frans wordt geroemd
om zijn grote en trouwe inzet ten dienste van het
kerkgebouw aan Boschmeersingel, ten dienste van de
pastores en ten dienste van de parochianen. Van iedere
viering, maar in het bijzonder tijdens de feestdagen,
weet hij een feest te maken. Als parochie zijn wij deze
trouwe koster dank verschuldigd. Dat is tot uitdrukking
gebracht door de parochiepenning die hem is toegekend.
Nog in april, bij de lintjesregen, benoemde KoningWillem-Alexander hem tot lid in de Orde van OranjeNassau vanwege zijn grote sociale, maatschappelijke
en kerkelijke inzet. Van harte proficiat.
Een uitgebreid interview met koster Frans is te lezen in
de nieuwe uitgave van ‘Kerkvenster’.
Plebaan
BBQ voor de tieners
Hebben jullie het al in je agenda
staan? Vrijdag 21 juni is er van 18 tot
20 uur een BBQ voor de vormelngen
en tieners vanuit de gehele pastorale
eenheid bij de pastorie van de
Lambertuskerk, Markt 1 in Rosmalen? We willen dat er
voldoende is voor iedereen, dus geef je vóór 14 juni op
via secretariaat@mariajohannes.nl
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
Sacramentsprocessie 23 juni
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. Na afloop is er nog een kopje
koffie met iets lekkers erbij.

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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