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Eucharistievieringen in augustus
Zaterdag
15.30 uur San Damiano Stadsklooster
viering van het straatpastoraat
Zondag
09.30 uur H. Landelinuskerk
09.30 uur Sint-Lambertuskerk
09.30 uur H. Annakerk (West)
(4/8 en 11/8 woord- en communieviering)
09.30 uur H. Annakerk (Hintham)
(zondag 4/8 woord- en communieviering)
10.00 uur Sint-Jan
11.00 uur H. Laurentiuskerk
11.00 uur Sint-Lucaskerk,
11.00 uur Willibrordkerk
11.45 uur Sint-Jan
12.00 uur Sint-Cathrien,1e zondag:
Armeense gemeenschap
14.00 uur H. Annakerk (West)
zo 18/8 Filipijnse viering
13.30 uur H. Annakerk (Hintham)
Tridentijnse Mis
16.00 uur Sint-Jan zo 4/8, Engelse Mis
17.00 uur H. Landelinus, 1e zondag
Kroatische gemeenschap
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
woensdag 19.00 uur Eucharistieviering
(in augustus vervallen de vieringen
op donderdag en vrijdag)

Sint-Lambertuskerk
woensdag 19.30 - 20.00 uur
H. Laurentiuskerk
dinsdag 19.30 - 20.00 uur

Aanbidding

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

Deze nieuwbrief geldt voor de
gehele maand augustus.
Vanaf september verschijnt
de nieuwsbrief weer wekelijks.

Van de plebaan
Velen maken zich zorgen
over de toekomst van de Kerk
in onze streken. ‘Minder’ en
‘kleiner’ zijn woorden die dan
vaak terugkeren. Minder
gelovigen, minder priesters
en minder kerkgebouwen. De
Kerk in West-Europa krimpt
en wordt kleiner. Maar tegen
deze achtergrond blijven er
steeds weer hoopvolle
tekenen die ons duidelijk
maken dat het christelijkkatholieke geloof zeker niet
uit is. Half juli was ik in Rome
getuige van het vormsel van
twee volwassenen uit de
Bossche binnenstad. Vanuit
hun protestantse achtergrond
(Nederlands Hervormd en Gereformeerd) zijn zij toegegroeid naar
de r.-k. Kerk. Onze emeritus-bisschop, mgr. Hurkmans, heeft Arjan
en Inge van den Hoven op 21 juli in de Friezenkerk door het
sacrament van het vormsel opgenomen in onze Kerk. Onder beide
gedaanten ontvingen zij de H. Communie. Daags daarna vierden wij
in de Sint-Pieter, in de nabijheid van het graf van de Apostel Petrus,
samen de Eucharistie. Op de website van de Friezenkerk schreef
mgr. Hurkmans, sinds enige jaren de rector van deze Nederlandse
kerk in Rome, het volgende over deze bijzondere zondag:
“In de Friezenkerk ontmoet ik, geheel onverwacht, heel wat mensen.
Maar vaak zie ik ook uit naar ontmoetingen. Mensen maken
afspraken en doen Rome aan op grote momenten in hun leven.
Bruiloften worden hier gevierd, en men komt naar Rome voor het
sacrament van het H. Vormsel. Zo zie ik nu uit naar de komst van
Ingeborg van den Hoven-Vogelpoel die met haar man, Arjan van
den Hoven, op 21 juli in onze kerk opgenomen worden in de
Katholieke Kerk. Ze hebben een lange weg afgelegd. Met veel
mensen gesproken. Ze zijn in het geloof onderricht. Zo groeide
langzaam het verlangen om opgenomen te worden in de Rooms
Katholieke Kerk. Tijdens de Eucharistie belijden ze met ons het
geloof, ontvangen ze in het vormsel de heilige Geest en zullen met
ons de heilige communie ontvangen. Daar zie ik naar uit. Zij geven
aan mij een getuigenis van de kracht en de schoonheid van het
geloof. Met hen kan ik opnieuw weer heel sterk ervaren dat wij een
gemeenschap zijn, broeders en zusters. We horen bij de familie van
God. Dit vieren, in het Nederlands, dicht bij het graf van Petrus, is
een unieke uitdrukking van een unieke stap.”
Graag heet ik Arjan en Ingeborg van harte welkom in onze parochie
en in de geloofsgemeenschap van de Sint-Jan in het bijzonder!! Dat
er zegen moge rusten op hun bijzondere geloofsstap die er van
getuigt dat onze Kerk leeft en leven geeft.

PASTORALE EENHEID H. MARIA EN H. JOHANNES ⬧ WWW.MARIAJOHANNES.NL ⬧ WWW.SINTJAN.NL ⬧ JAARGANG 8 ⬧ NUMMER 31 ⬧ WEEK 32

Muziek in de kathedraal

Tweet van de Paus

Tijdens de schoolvakantie hebben ook de Schola
Cantorum en organiste Véronique van den Engh
grotendeels vrij. Vanaf zondag 11 augustus verzorgen
zij weer de zang en het orgelspel tijdens de zondagse
Eucharistievieringen. Voor informatie hierover zie:
www.schola.nl en www.veroniquevandenengh.nl
Maria Tenhemelopneming
Donderdag 15 augustus wordt
rondom de beeltenis van de Zoete
Moeder het feest gevierd van Maria
Tenhemelopneming. Er zijn die dag
drie H. Missen in de kathedraal:
- 08.30 uur gelezen H. Mis
- 12.30 uur gezongen H. Mis
- 19.00 uur Pontificale Avondmis
(mgr. Mutsaerts)
met Gregoriaanse zang
Feest van de Kerkwijding
Zondag 25 augustus is de verjaardag van de
Kerkwijding van de kathedraal. Van ieder kerkgebouw
wordt jaarlijks de dag van de inwijding herdacht. De
verjaardag van de Kerkwijding van een kathedraal is
zelfs een feest voor heel het bisdom. De kathedrale kerk
is immers het geestelijk hart van het bisdom. Hier staat
de zetel (cathedra) van de bisschop, hier worden jaarlijks
in de Goede Week de H. Oliën gezegend en het Chrisma
gewijd, hier vinden de wijdingen plaats tot diaken en
priester. Daarnaast vinden er in een kathedrale kerk tal
van andere diocesane vieringen plaats die de eenheid
tussen de bisschop en zijn gelovigen tot uitdrukking
brengen. Dit jaar valt de
verjaardag van de Kerkwijding op zondag en
dat geeft ons de
gelegenheid om het met
extra luister in onze
Sint-Janskathedraal te
vieren tijdens de
Eucharistievieringen
van 10.00 en 11.45 uur.
Tevens gedenken we
dit jaar dat de kathedraal
90 jaar geleden tot
basiliek werd verheven.
Later dit jaar zullen we
daar nog bijzonder bij
stil staan.
Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
(073) 6130314 – (073) 6136609
secretariaat@mariajohannes.nl
maandag t/m vrijdag 9 tot 12 uur

De Heer geeft ieder van ons een roeping.
Dat is dé gelegenheid om de talenten en
gaven die wij bezitten te ontdekken en om
die in te zetten ten dienste van anderen.
Herdenking Verzetsman Kapelaan Koopmans
Op 9 augustus is het precies
75 jaar geleden dat Kapelaan
Koopmans door de Duitse
bezetter werd doodgeschoten
voor zijn pastorie aan de Muntel.
Het plein voor de pastorie is
sindsdien omgedoopt in Kapelaan
Koopmansplein en een monument
houdt de gedachtenis levend aan
dit gebeuren. Dit jaar willen wij, in samenwerking met
de gemeente ’s-Hertogenbosch, op bijzondere wijze
stilstaan bij dit gebeuren. Dit past ook in de reeks
herdenkingen die dit najaar worden gehouden in het
kader van 75 jaar bevrijding. Op zondag 11
augustus zal er tijdens de Eucharistieviering van
11.45 uur in de kathedraal stil worden gestaan bij het
leven en sterven van Kapelaan Koopmans.
Aansluitend vindt er een korte herdenking plaats bij
het monument aan het Kapelaan Koopmansplein.
Ook op de eigenlijke dag, vrijdag 9 augustus, staan
we in de Sint-Jan stil bij het sterven van deze
Bossche kapelaan. Tijdens de Eucharistieviering van
12.30 uur zullen we hem gedenken en het
misformulier voor de overledenen volgen.
Cursusaanbod Vormingscentrum
Aan het Sint-Janscentrum worden diverse nieuwe
cursussen en opleidingen aangeboden voor een
theologische en pastorale vorming. Kijk voor het
aanbod op: www.sint-janscentrum.nl/opleidingen

Heiligen van de maand
6 augustus:
7 augustus:
8 augustus:
9 augustus:
10 augustus:
11 augustus:
12 augustus:
14 augustus:
15 augustus:

Gedaanteverandering van de Heer
op de berg Tabor
H. Sixtus II, paus en martelaar
H. Dominicus
H. Edith Stein, maagd en martelares
- patrones van Europa
H. Laurentius, diaken en martelaar
H. Clara van Assisi
H. Jeanne de Chantal, kloosterlinge
H. Maximiliaan Maria Kolbe,
martelaar van Auschwitz
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming

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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