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Deze nieuwsbrief voor de
parochie van Sint-Jan en de
Sint-Janskathedraal geldt
voor de maand augustus.
Openingstijden Sint-Jan
De kathedraal is geopend volgens
de gebruikelijke en vertrouwde
openingstijden:
Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur
(toegang voor de zondagsmissen alleen via de toren).
Maandag t/m zaterdag:
08.00 uur - 17.00 uur
Bij alle ingangen staat ontsmettingsgel.
Gelieve bij binnenkomst uw handen te
ontsmetten. In de hele Sint-Jan geldt:
1,5 meter afstand houden, gun elkaar
de ruimte en houd rechts.

Vieringen in de Sint-Jan
Mistijden van maandag t/m zaterdag:
08.30 uur met aansluitend uitstelling
en aanbidding
12.30 uur
De beide vieringen op zondag blijven om
10.00 en 12.00 uur omdat er per dagdeel
maar één viering mag plaatsvinden in
een kerkgebouw. Dit i.v.m. het noodzakelijk ‘luchten’ tussen beide vieringen.

Aanbidding in de Sint-Jan
Van maandag t/m zaterdag is er van
9.00 tot 9.30 uur gelegenheid tot
Aanbidding van het Allerheiligste.

Informatiebalie/giftshop
De infobalie, waar o.a. replica’s van
de Zoete Moeder, boeken en cd’s
kunnen worden gekocht, is geopend:
- zondag 13.00-16.30 uur
- dinsdag, woensdag, vrijdag en
zaterdag 11.30-16.30 uur.
- donderdag 10.30-16.30 uur

Plebaan en diakens zijn te allen
tijde bereid om telefonisch of
per mail met u in contact te
treden indien u daar behoefte
aan heeft. Op de laatste pagina
treft u de contactgegevens aan.
De volgende nieuwsbrief
verschijnt eind augustus.

Van de plebaan
Zondag 19 juli sloten we het werkjaar van onze parochie af met
twee Eucharistievieringen en een aansluitende ontvangst op het
terras in de Sint-Janstuin. Door het uitgebroken coronavirus kwam
het kerkelijke- en parochiële leven stil te liggen. De Goede Week,
Pasen, de meimaand, Pinksteren en Sacramentsdag werden in
alle soberheid gevierd. In drie fases werd het kerkelijk leven weer
opgestart.
Dankbaar zijn we dat velen de weg naar de kathedraal niet uit het
oog zijn verloren en weer samenkomen voor de (zondagse) viering
van de Eucharistie. Dankbaar dat we in de periode van de lockdown
de Sint-Jan en de Mariakapel geopend konden houden. Dankbaar
voor de mogelijkheid om via livestream de vieringen uit te zenden.
Toch betekende die lockdownperiode dat veel van het vrijwilligerswerk stil kwam te liggen. Daarom was het goed om aan het begin
van de zomervakantie allen die als vrijwilliger in de Sint-Jan
werkzaam zijn samen te brengen voor het vieren van de Eucharistie
en een informele ontmoeting. Dank aan de horeca-ondernemers
voor hun gastvrije ontvangst op het terras in de Sint-Janstuin.
Door alle maatregelen van de coronacrisis konden dopen,
huwelijken, de Eerste Communie en het vormsel geen doorgang
vinden. Dat gold ook voor het bijzondere jubileum dat de Zusters
van de Choorstraat op 6 en 7 juli jongstleden mochten vieren. In
dankbaarheid herdachten de ‘Dochters van Maria en Joseph’ dat
zij op 7 juli 1820 door Pastoor Heeren werden gesticht. Helaas
moesten de Zusters van de Choorstraat het feestprogramma
drastisch aanpassen en inperken.
Op maandagavond 6 juli bracht het beeld van de Zoete Moeder
een kort bezoek aan het klooster aan de Papenhulst. Pastoor
Heeren stichtte zijn congregatie immers op 7 juli, feestdag van de
Zoete Lieve Vrouw. Hij was één van degenen die het beeld van de
Zoete Moeder in 1853, na een verblijf van 200 jaar in Brussel,
opnieuw de kathedraal mocht binnendragen. Bij hoge uitzondering
heeft het beeld van de Zoete Lieve Vrouw de Sint-Jan verlaten
voor een feestelijke vigilieviering in de kapel van de zusters. Een
bijzonder ontroerende samenkomst rond de jubilerende
kloostergemeenschap.
Lees verder op pagina 2.
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Op de eigenlijke feestdag, 7 juli, vierde mgr. De
Korte de Eucharistie in het klooster. Aan het einde
van deze viering mocht ik, samen met kerkbestuurslid Jan Pommer, de ‘Sint-Janspenning’ (parochiepenning) uitreiken aan de algemene overste, zuster
Antonie. In haar persoon ontvingen alle zusters deze
onderscheiding voor hun grote inzet voor de stad en
de parochie gedurende 200 jaar. Op vele gebieden,
bijzonder op het terrein van de werken van
barmhartigheid, onderwijs, ouderen- en ziekenzorg
zijn zij actief geweest. De Sint-Janpenning als klein
blijk van grote waardering.

Maria Tenhemelopneming - Openluchtmissen
Op zaterdag 15 augustus viert de Kerk het feest van
Maria Tenhemelopneming. We vieren het tijdens de
Eucharistievieringen van 8.30 en 12.30 uur in de SintJan. Daags daarna, zondag 16 augustus, willen dit
belangrijkste Mariafeest opnieuw vieren in de vorm van
openluchtmissen in de Sint-Janstuin naast de kathedraal. Deze (corona)zomer is daar een terras om de
horeca een helpende hand te bieden.
Vanuit de horeca-ondernemers is het initiatief gekomen
om deze zomer op dit bijzondere terras de Eucharistie
te vieren. Het feest van de Tenhemelopneming van
Maria is hiervoor een heel mooie gelegenheid. Het in
de openlucht vieren van de Eucharistie is een
bijzondere ervaring. Vanaf het terras kijken we uit op
het Mariaportaal van de kathedraal. Allen bent u van
harte uitgenodigd voor deze bijzondere zondagmorgen.

Feest van de Kerkwijding

Nu zijn we midden in de zomervakantie en vieren
deze maand de feesten van Maria Tenhemelopneming en Kerkwijding. In de kathedraal
ontmoeten we dit jaar veel bezoekers en toeristen
‘uit eigen land’. Velen blijven in deze coronatijd thuis.
Er is in deze dagen (eind juli) veel zorg over de
uitbraak van een tweede golf. Er is discussie over
afstand bewaren en het nut van wel of geen
mondkapjes dragen. Voorzichtigheid blijft geboden,
ook in het kerkgebouw. Wij dragen als christenen
verantwoordelijkheid voor elkaar en voor elkaars
gezondheid. Samen houden wij corona er onder.
Een mooie vakantietijd voor u allen.

Zondag 23 augustus vieren wij op plechtige wijze het
feest van de Kerkwijding (de eigenlijke dag is 25
augustus). Het is een jaarlijks hoogtepunt in het
liturgisch jaar van de Sint-Jan. Als parochiegemeenschap mogen wij in dankbaarheid de verjaardag van de
Kerkwijding vieren. De Sint-Jan is niet alleen bisschopskerk en bedevaartskerk, ze is vooral ook een levende
parochiekerk. Op het feest van Kerkwijding staan we
niet zozeer stil bij de historische inwijdingsdag van de
kathedraal. We staan eerst en vooral stil bij het
geestelijke thuis dat de Sint-Jan ons biedt voor de
geloofsgemeenschap van parochie en bisdom.
Hier vieren wij het leven voor Gods aangezicht in
momenten van vreugde en verdriet. Hier vieren wij het
geloof van alle dag.
Afgelopen december zijn twee nieuwe motetten ten
doop gehouden voor de liturgie van de Kerkwijding:
‘Overstroom ons met uw vrede’ en ‘Deus in loco’.
Beiden werden vorig jaar gecomponeerd bij de herdenking van 75 jaar basiliek. Beide motetten zijn reeds
bij een enkele bijzondere gelegenheden gezongen, maar klinken op
23 augustus voor het eerst op het
feest van de Kerkwijding.
Van harte uitgenodigd om deze
zondag om 10.00 of 12.00 uur de
verjaardag van de Sint-Jan mee
te vieren!
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Beste parochiaan,
‘Omzien naar elkaar’, dat zijn sleutelwoorden geweest in de voorbije maanden. Omzien
naar elkaar in de kwetsbare weken en maanden dat het coronavirus in alle heftigheid
om zich heen greep.
Niet alleen de samenleving viel stil, ook het kerkelijk leven: geen publieke eredienst,
geen Maria-activiteiten in de meimaand, geen eerste communie, huwelijk of vormsel.
Gelukkig was het mogelijk om, met inzet van velen, de Sint-Jan en de Mariakapel in de
corona-tijd iedere dag geopend te houden. Door het wegvallen van de vieringen op
zon- en feestdagen heeft de parochie veel inkomsten moeten missen. Dat geldt niet
alleen voor onze parochie, maar voor alle kerken en kerkgenootschappen in ons land.
Daarom wordt er deze zomer in ons land een extra Actie Kerkbalans gehouden in alle
R.K. Parochies van Nederland. Thema van deze actie is: ‘Omzien naar elkaar’.
Voor velen is de Sint-Jan een waardevolle plek waar zij gestalte geven aan hun
geloofsleven door samen te vieren, elkaar te ontmoeten of gewoon een kaarsje te
branden bij de Zoete Moeder. Ook voor u wil de parochie een hartelijk, gastvrij en open
thuis zijn waar God ons met Hem en met elkaar verbindt.
Voor het voortbestaan van de parochie is uw financiële steun van cruciaal belang. De
Kerk is afhankelijk van de giften van haar leden, van u als parochiaan, voor de
pastorale- en parochieactiviteiten en het onderhoud van de Sint-Jan. Wij bouwen en
vertrouwen op uw financiële steun en zijn u daar bijzonder dankbaar voor. U kunt uw
(extra) bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL92 INGB 0002 5386 00. t.n.v.
Parochie Heilige Johannes Evangelist, Choorstraat 1, 5211 KK ’s-Hertogenbosch.
Uw kerkbijdrage reactie zien we graag tegemoet. Heeft u reeds een bijdrage overgemaakt, dan zij wij u daar oprecht dankbaar voor. Mocht u een vraag hebben, dan
kunt u contact opnemen met de coördinator Actie Kerkbalans, dhr. C. J. Pouw, via
kerkbijdragestjan@mariajohannes.nl of 06 13551485, of door een brief te sturen aan
Parochie H. Johannes Evangelist t.a.v. dhr. C.J. Pouw,
Choorstraat 1, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch.
Graag wensen wij u alle goeds toe. In en buiten de kerk blijven wij omzien naar elkaar.
Alleen zo houden wij corona er onder.
Kerkbestuur Parochie H. Johannes Evangelist (Sint-Jan)
Vincent Blom
Plebaan

Sebastiaan Roes
Secretaris
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Engelstalige Mis

Misintenties

Bent u expat, toerist,
student of voelt u
zich thuis bij de
charismatische sfeer
van een Engelstalige
Mis, dan is er goed
nieuws voor u. Vanaf
zondag 2 augustus
is er elke eerste
zondag van de
maand een Engelstalige viering om
16:00 uur in het
stadsklooster San
Damiano aan de
Van der Does de
Willeboissingel 12
in ’s-Hertogenbosch.
Behalve door de taal
en de locatie, krijgt de internationale sfeer ook vorm
door de informele bijeenkomst na afloop van de viering.
Even makkelijk kunt u met iemand geboren in Brazilië,
in ’s-Hertogenbosch, op de Antillen, in Indië of Canada
in gesprek raken.

Misintenties kunt u via secretariaat@mariajohannes.nl
doorgeven onder vermelding van de intentie, datum en
tijdstip. Uw intentie kunt u ook in de brievenbus van de
plebanie aan de Choorstraat 1 doen. Ook het verschuldigde bedrag kunt u daar in de brievenbus doen of
overmaken naar NL24 INGB 0656 4387 46.

Wilt u meer weten over de Engelstalige Mis, of weet u
al dat u wilt deelnemen, dan kunt u mailen naar
EnglishMassDenBosch@gmail.com of op facebook:
EnglishMassDenBosch. Wees van harte welkom!

Vredeswake 6 augustus
Wie de geschiedenis niet kent,
is gedoemd haar te herhalen.
Op 6 en 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat
Amerikaanse atoombommen de Japanse steden
Hiroshima en Nagasaki bijna volledig vernietigden. Ze
veroorzaakten groot menselijk leed en meer dan
210.000 mensen kwamen om het leven.
Om stil te staan bij de verschrikkingen van de oorlog
worden deze gebeurtenissen op donderdag 6
augustus om 19 uur herdacht met een gebed voor de
vrede in het Stadsklooster San Damiano in Den Bosch.

Sint-Jan online te volgen
De vieringen in de Sint-Jan kunt
u thuis online blijven volgen via
YouTube. Kies voor ‘Sint-Jan
Den Bosch’ (kies het kanaal met de livestream). Op de
parochiesite kunt u de liturgie van de betreffende
zondag downloaden.

Blijf op de hoogte
Op de parochiesite www.mariajohannes.nl
vindt u alle actuele en belangrijke informatie
van zowel de parochie Sint-Jan als van de
parochie H. Maria. Wilt u op de hoogte blijven via de
digitale nieuwsbrief, laat ons dat dan weten door een
e-mail te sturen aan communicatie@mariajohannes.nl

6 september: Eerste Heilige Communie
Zondag 6 september vindt de viering van de Eerste
Heilige Communie plaats in de Sint-Jan. Aanvankelijk
zou de Communieviering op 19 april hebben plaatsgevonden. Het kon toen niet doorgaan als gevolg van
de maatregelen rond het coronavirus. Op zondag 6
september zullen er, vanwege de nog altijd geldende
coronamaatregelen, in de Sint-Jan twee Communievieringen plaatsvinden: om 10 uur en om 12 uur.
Na 6 september volgt de
opstart van een nieuw
voorbereidingsjaar voor
de Eerste Communie en
het Vormsel. In een
volgende nieuwsbrief
volgt meer informatie.

Bijzondere feest- en gedenkdagen
in augustus
6 augustus:

De viering is voorbereid door bewoners van het
Stadsklooster en leden van het Beraad van Kerken. U
bent van harte welkom.
Vanwege de coronamaatregelen is aanmelding
noodzakelijk. Graag uw komst doorgeven aan
gerard.van.etten@home.nl
Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
(073) 6130314
secretariaat@mariajohannes.nl
NL 92 INGB 0002 5386 00

9 augustus:
15 augustus:
16 augustus:
23 augustus:
30 augustus

Feest van de Gedaanteverandering
van de Heer
Sterfdag Kapelaan Koopmans (1944)
Hoogfeest Maria
Tenhemelopneming
Openluchtmis in de Sint-Janstuin
bgv Maria Tenhemelopneming
Feest van de Kerkwijding
Gedachtenis van de Zalige Pater
Eustachius van Lieshout

Het secretariaat en de receptie zijn
beperkt geopend. De mail wordt gelezen
en de telefoon staat doorgeschakeld
Plebaan Blom: plebaanblom@mariajohannes.nl
Diaken Vladimir Palte: vladimir.palte@outlook.com
Diaken Tim Bangert: t.a.j.bangert@gmail.com
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