Nieuwsbrief 29
PASTORALE EENHEID H. MARIA EN H. JOHANNES
Zondag 23 juni ⬧ Hoogfeest van het Heilig Sacrament
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 29 juni
15.30 uur San Damiano Stadsklooster
viering van het straatpastoraat
Zondag 30 juni
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
11.00 uur Openluchtviering Mariaoord
(vieringen in de Sint-Lambertus
en Laurentius vervallen)
11.00 uur Sint-Lucaskerk,
11.00 uur Willibrordkerk
11.45 uur Sint-Jan
13.30 uur H. Annakerk (Hintham)
Tridentijnse Mis
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
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 vrijdag werd,
zelfs heel letterlijk, de
zomer ingeluid door de
klokken van het stadhuis
en de Sint-Jan. De zomerperiode breekt aan. Een
tijd waarin de gewone loop
van het leven even wordt
losgelaten.
Vakantie, afgeleid van het Latijnse woord vacare, betekent zoveel als ‘vrij
zijn’. Een periode van herademen, van vrij zijn voor familie en vrienden.
Genieten van al het schoons dat de schepping ons te bieden heeft.
Er wordt, in het licht van de Latijnse oorsprong van het woord vakantie,
ook wel eens gesproken van ‘vacare Deo’: Vrij zijn voor God. En ook dat
is een aspect dat wij in de komende zomermaanden niet uit het oog
mogen verliezen. In onze drukke en vaak jachtige tijd schiet onze
aandacht naar God er wel eens bij in.
De komende rustperiode nodigt ons uit om niet alleen vrij te zijn voor
elkaar, maar ook voor God. Hem komen we tegen in de schepping, in de
natuur, in al wat groeit en bloeit. We komen Hem tegen wanneer we in
binnen- of buitenland een kerk of kathedraal bezoeken. We komen Hem
tegen wanneer we het in de komende zomermaanden ook daadwerkelijk
stil maken in ons eigen hart en zo helemaal vrij zijn om Zijn woord te
horen en ons te laten voeden door de sacramenten die ons door Christus
worden aangereikt.
De vakantietijd wordt ons gegeven om los te komen van het leven van
alle dag, om de accu weer op te laden. De vakantietijd wordt ons gegeven
om tijd te besteden aan familie en vrienden en om ook echt vrij te zijn
voor God. Ook onze geestelijke accu heeft het nodig om van tijd tot tijd
opgeladen te worden. Neem in de komende maanden de tijd voor gebed,
voor het lezen van de Schrift en voor de stilte. Bezoek een kerk of
kathedraal en ervaar het mysterie van God. Vacare Deo !!
Een mooie vakantietijd voor u allen.

7 juli: feestdag van de Zoete Lieve Vrouw
Jaarlijks vieren wij op 7 juli de feestdag van de Zoete
Moeder van Den Bosch. Dit jaar valt het feest op zondag,
extra aanleiding om het in de kathedraal met wat meer
glans en aandacht te vieren dan gewoon. Om 10.00 uur
is er een Pontificale Hoogmis waarin onze hulpbisschop,
mgr. Mutsaerts, de hoofdcelebrant is. De Schola
Cantorum zingt de vaste en wisselende gregoriaanse
gezangen van deze feestdag. Daarnaast is er om 11.45
uur een gezongen Eucharistieviering.
’s Middag om 17.00 uur is er een pontificale Mariavesper met mgr. De Korte
als voorganger. Bij deze vespers sluiten de priesters van ons bisdom aan
vanwege hun jaarlijkse priesterdag. Na alle vieringen deze dag trekken we in
processie naar de Mariakapel om de Zoete Moeder een groet te brengen. De
feestdag van de Zoete Lieve Vrouw is ook het begin van de jaarlijkse
noveen. Tot en met 15 juli bidden wij om haar voorspraak.
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Muziek in de kathedraal
Tweet van de Paus
Moge de Heilige Geest ons leiden om zo
nog meer als kinderen van God te leven
en als broeders en zusters van elkaar.
Zondag 23 juni 11.00 uur
(één viering ivm Sacramentszondag)
Schola Maior o.l.v. Jeroen Felix
Intrede Cibavit
Mis
Papae Marcelli (G.P. da Palestrina)
Motet 1 Ave Verum (Stopford)
Motet 2 Beati quorum via (C. Villiers Stanford)
Het orgelspel voor, na en tijdens de viering wordt
verzorgd door Véronique van den Engh
Zondag 16 juni 109.50 uur
Voor La Cathédrale engloutie (Claude Debussy)
Na
Processie
Informatie: www.schola.nl en www.veroniquevandenengh.nl
Aanbidding in de Lucaskerk
Voortaan is er maandelijks - in de regel - op de derde
zaterdag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur (geleide)
aanbidding en een uur biecht horen in de Lucaskerk. De
volgende keer valt op zaterdag 29 juni. Contactpersoon is
Dominique Jansen: 06 - 14 89 41 34.
Openluchtviering in Rosmalen – 30 juni
De jaarlijkse Openluchtviering in Rosmalen vindt dit jaar
plaats op zondag 30 juni om 11.00 uur. Let wel: het is
deze keer bij Mariaoord (dus niet op Coudewater!). Met na
afloop spelletjes voor de kinderen! De vieringen in de SintLambertus- en Laurentiuskerk vervallen die dag.
Landelijke dag van Hulde en Eerherstel
Deze dag vindt als gebruikelijk op de
donderdag vóór het H. Hartfeest plaats,
dit jaar donderdag 27 juni in het Theater
aan de Parade te ’s-Hertogenbosch en in
de Bossche Sint-Jan. De dag vangt aan om 10 uur. Alle
informatie over programma en deelname vindt u op:
www.apostolaatvaneerherstel.nl

Op bedevaart naar Brielle
Ook dit jaar trekken gelovigen uit
’s-Hertogenbosch op bedevaart naar de
Martelaren van Gorcum. De Nationale
Bedevaart te Brielle vindt plaats op
zaterdag 6 juli en heeft als thema
‘Geroepen!’. “De Martelaren van
Gorcum waren net als wij op de eerste
plaats geroepen om als christen trouw te blijven aan het
geloof”, aldus custos Jack Glas, de verantwoordelijk
priester voor het Heiligdom van de Martelaren van
Gorcum.
Voor geïnteresseerden vanuit uit ’s-Hertogenbosch en
omgeving rijdt er een bus vanaf twee opstapplaatsen. In
Brielle is vanaf 11:00 uur een uitgebreid programma dat
rond 15:30 uur wordt afgesloten met de vespers,
processie en pelgrimszegen. Info en opgave voor de
bus vanuit ’s-Hertogenbosch, dhr. W. van Schaik (073)
6414777, b.g.g dhr. J. De Hommel (024) 3221425.
Algemene info: www.martelarenvangorcum.nl
Tuinfeest Jong Bisdom Den Bosch
Zaterdag 29 juni sluit Jong Bisdom Den
Bosch het studie- en werkjaar af met het
jaarlijkse tuinfeest. Alle tieners en
jongeren (12-30 jaar) zijn welkom om
17.30 uur bij de studentenkerk
Maranatha in Tilburg (Prof. Cobbenhagenlaan 19), waar om 18 uur eerst de H.
Mis gevierd wordt met mgr. De Korte. Daarna leren
tieners en jongeren elkaar op een actieve manier
kennen en gaan we barbecueën. Aansluitend aan het
tuinfeest kun je deelnemen aan de jaarlijkse voetbedevaart Tilburg - ’s-Hertogenbosch, georganiseerd door de
studentenkerk Maranatha. Kosten: €5,- (contant te
betalen bij binnenkomst). Aanmelden via de bisdomsite.
Info: Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster)
ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of (073) 523 2061

Devotie tot de Eerste Zaterdag
Zaterdag 6 juli is weer de Devotie tot de Eerste Zaterdag
van de Maand: Na de Eucharistieviering van 12.30 uur
bijwonen wordt de (zelf meegebrachte) lunch in de
Bouwloods genuttigd. Tegen 13.30 uur wordt gezamenlijk
de rozenkrans gebeden in de Mariakapel.
Nieuwbrief voor juli en augustus
In de laatste week van juni verschijnt een nieuwsbrief die
voor de gehele maand juli geldig is en eind juli een
nieuwsbrief die voor de gehele maand augustus geldig is.
Vanaf september verschijnt de nieuwbrief weer wekelijks.
Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
(073) 6130314 – (073) 6136609
secretariaat@mariajohannes.nl
maandag t/m vrijdag 9 tot 12 uur

Bijzondere feestdagen in juni
24/6: hoogfeest van de geboorte
van Johannes de Doper
27/6: feest van Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand
28/6: hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus
29/6: hoogfeest van de heilige apostelen
Petrus en Paulus
7/7: hoogfeest Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch
7-15/7 noveen ter ere van de Zoete Lieve Vrouw
9/7: feest van de HH. Martelaren van Gorcum,
waaronder de H. Leonardus

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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