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Een thuis voor eenieder

Kerk-zijn in 2030

Wij nemen u graag mee in onze visie en missie: hartelijk, gastvrij 

en open getuigen van de Blijde Boodschap. Wij zijn een thuis voor 

velen en slaan een brug naar de samenleving. In deze publieks

versie van ons beleidsplan leest u in het kort waar wij voor staan. 

Wij vormen een geloofsgemeenschap, een parochie waar dagelijks 

de Eucharistie wordt gevierd. Daarnaast is de SintJan al vele 

eeuwen een vast ankerpunt van onze stad ’sHertogenbosch. 

Al deze functies komen samen in de SintJan: parochianen, 

pelgrims, toeristen, Godzoekers en toevallige passanten lopen 

binnen. Zo willen wij Kerkzijn op weg naar 2030.
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Kathedraal Sint-Jan:
een centrum, een thuis,

een monument
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Missie & Visie

Hartelijk, gastvrij en open getuigen van 

de Blijde Boodschap, waarbij wij een thuis 

zijn voor iedereen en een brug slaan naar 

de samenleving.

Belangrijke kernwaarden hierbij zijn integriteit, 

betrouwbaarheid, empathie en kwaliteit.

De kathedraal is op de eerste plaats kerk: parochie

kerk, bisschopskerk, diocesane Moederkerk, bede

vaartkerk en centrum voor liturgie en kerkmuziek

Vanuit deze hoofdfunctie staan wij voor een:

1 Zelfbewuste, gelovige gemeenschap rond 

 de hoeksteen Jezus Christus

2 Levendig centrum van geloof

3 Kwalitatief goed verzorgde liturgie

4 Eigentijdse catechese en permanente vorming

5 Diaconie voor onze naasten, dichtbij en ver weg

Daarnaast is zij nationaal monument, cultuurhis

torisch erfgoed, huiskamer van Den Bosch bij lokale 

en nationale herdenkingen en vieringen, toeristische 

trekpleister. Dit nevengebruik vindt altijd plaats in het 

licht van het hoofdgebruik als kerk. Met dit uitgangs

punt menen wij invulling te geven aan twee andere 

doelstellingen, te weten:

6 Thuis voor iedereen: hartelijk, gastvrij en open

7 Brug slaan naar de samenleving

Kathedraal Sint-Jan:
een centrum, een thuis,

een monument
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De zeven pijlers
van ons beleid

1  Een zelfbewuste, gelovige gemeenschap 

  rond de hoeksteen Jezus Christus

Als geloofsgemeenschap van de kathedraal vormen 

wij het visitekaartje van ons bisdom. Dit wordt 

zichtbaar door onder andere ontmoetingen, vieringen, 

bedevaarten, bezinningsmomenten en contact met 

de kloosters in de stad en andere geloofsgemeen

schappen.

2  Enthousiast getuigen: levendig 

  centrum van geloof

Onze SintJan is een levende plaats van geloof, hoop 

en liefde. Een stadsparochie biedt de mogelijkheid een 

spirituele broedplaats te zijn waarin de SintJan met 

haar middeleeuwse bouwstijl en eeuwenoude Maria

verering een krachtige magneet is voor velen.

3  Centrum van liturgie 

De kathedraal kent een liturgische traditie, die bewaard 

dient te blijven, maar waarbij tegelijkertijd jong en oud 

zich welkom voelen. Naast de medewerking van kosters, 

acolieten en lectoren wordt de liturgie ondersteund door:

• de Aloude Broederschap van het Hoogheilig 

 Sacrament die zorg draagt voor de verering van 

 het H. Sacrament;

• de Broederschap van Onze Lieve Vrouw die zorg 

 draagt voor de verering van de Zoete Moeder 

 van Den Bosch; 

• de Schola Cantorum die zorg draagt voor de 

 liturgische zang. 

4  De Kathedraalschool

Vanuit de concrete leefwereld van vandaag worden 

jeugdigen, jonge mensen en catechumenen voorbereid 

op het ontvangen van  de Communie, het Vormsel, het 

Huwelijk en het Doopsel. Daarnaast is er een permanent 

aanbod van vorming en bezinning voor jong en oud. 

Voorbeelden zijn SintJansavonden, geloofscursus, 

bezinningsavonden, etc.
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De zeven pijlers
van ons beleid

5  Diaconie

In de diaconie brengen wij het geloof in praktijk. 

Wij hebben aandacht en zorg voor onze naasten,  

ver weg en dichtbij. Wij zorgen voor zieken, alleen

staanden, eenzamen en armen binnen de parochie, 

in de stad, het land en in de wereld. Op die manier 

geven wij vorm aan het sociale gezicht van de Kerk. 

6  Een thuis voor iedereen; hartelijk 

  gastvrij en open

De SintJan is dé parochiekerk voor de stad ‘sHer

togenbosch. Naast de Eucharistie op zon en week

dagen is zij het thuis van de stadsparochie Den Bosch. 

Door haar centrale ligging in het centrum van de stad 

is de SintJan tevens de huiskamer van de stad. 

Lief en leed komen hier samen. De  SintJan is een 

gastvrije kerk, waar velen zich thuis voelen: gelovigen, 

Godzoekers, pelgrims, bezoekers, passanten, 

toeristen, etc.

7  Brug naar de samenleving

De SintJan is parochiekerk van de binnenstad en voor 

vele gelovigen daarbuiten. Door haar centrale ligging 

in het centrum van de stad is zij ook de huiskamer  

van de stad, waar lief en leed samenkomen. Daarnaast 

is de SintJan een bedevaartplaats van nationale 

allure en kerk van de bisschop van ‘sHertogenbosch. 

Dit alles uit zich in een breed aanbod van vieringen 

en daaraan gerelateerde activiteiten. In de toekomst 

is de ambitie dit uit te bouwen door onder andere 

een ruimere openstelling in de zomermaanden, meer 

ruimte voor concerten en activiteiten passend bij 

de kathedraal, het benutten van de bouwloods, 

kooromgang en de tuin.
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De Bouwloods 

Voor de Bouwloods dient een realistisch beleid 

ontwikkeld te worden, dat recht doet aan zijn ligging 

bij de kathedraal. Dit beleid houdt ook rekening met 

haar ligging ten opzichte van de aanwezige horeca 

en de museale infrastructuur van de stad.

Communicatie, informatie en representatie 

Goede en eigentijdse communicatie is van belang voor 

de eigen parochianen, vrijwilligers en bezoekers en 

ook voor het bereiken van (nieuwe) groepen mensen: 

gelovigen, pelgrims en toeristen. Deze verschillende 

doelgroepen vragen om verschillende communicatie

middelen, variërend van papier tot digitaal, maar ook 

meertalig. Dit alles in een herkenbare huisstijl.

Financieel beleid 

Een permanent punt van aandacht is de zorg voor 

een gezond huishoudboekje voor de SintJan. Naast 

de vertrouwde inkomsten via kerkbalans en collectes 

zullen nieuwe creatieve wegen gezocht moeten 

worden voor fondswerving en inkomsten.
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