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Openingstijden Sint-Jan 

Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur  

Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur  
 

 

Vieringen in de Sint-Jan 

Zondag: 10.00 uur en 12.00 uur 

Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur 

Alle vieringen zijn te volgen via 

YouTube: Sint-Jan Den Bosch  
 

 

Aanbidding in de Sint-Jan 

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur 

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur 
 

 

Biechtgelegenheid  

in de Sint-Jan 

Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur 

De extra mogelijkheden voor 

biechtgelegenheid in de Goede Week 

vindt u in deze nieuwsbrief. 

in de kloosterkerk San Damiano  

dinsdag  15.00 uur - 17.00 uur 

donderdag  19.30 uur - 21.00 uur  

vrijdag   15.00 uur - 17.00 uur 
 

 

Openingstijden info-balie 

De infobalie is weer geopend vanaf 9 

april. Openingstijden vindt u tegen die 

tijd in de Sint-Jan en op de website. 
 

 

Oproep Broederschap mei 2022 

We krijgen altijd veel bloemen van 

gulle gevers om bij Maria te plaatsen. 

Daar zijn we heel dankbaar voor.  

Dit jaar is er, in verband met het tonen 

van de mantel van Hoop en Troost een 

speciale meimaandopstelling. 

Daarvoor zijn we deze meimaand 

vooral op zoek naar WITTE BLOEMEN 

die de prachtige kleuren van de nieuwe 

mantel extra onderstrepen. 
 

 

Misintenties 

Via secretariaat@sintjandenbosch.nl 

kunt u misintenties doorgeven onder 

vermelding van de intentie, datum en 

tijdstip. Liefst uiterlijk donderdag-

ochtend. Uw intentie kunt u ook in de 

brievenbus van de plebanie aan de 

Choorstraat 1 doen. Zo ook het 

verschuldigde bedrag van €12,50 per 

intentie. Of maak het bedrag over naar 

NL24 INGB 0656 4387 46 
 

 

Van de plebaan 
 

Tijdens een indrukwekkende plechtigheid in de Sint-Pieter heeft Paus 

Franciscus op 25 maart jongstleden de gehele mensheid, en in het 

bijzonder Rusland en Oekraïne, aan Maria toevertrouwd. De Paus sloot 

zijn gebed van toewijding af met de woorden: ‘Maria, moge door uw 

voorspraak Gods barmhartigheid over de aarde worden uitgestort en 

het zachte ritme van de vrede terugkeren en onze dagen kenmerken.’ 
 

Bisdommen en Mariaheiligdommen volgden de paus in deze akte van 

toewijding. Ook in de Sint-Jan hebben wij ons op het feest van Maria 

Boodschap in gebed met Paus Franciscus verenigd.  
 

De oorlog in Oekraïne kleurt het Paasfeest dat wij gaan vieren. 

Christus’ lijden, sterven en verrijzen als hoogtepunt van heel het 

liturgisch jaar. Zelfs vanuit de diepste ellende en vernedering is er 

hoop. Het ‘God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten’ (ps. 22, 2) 

maakt plaats voor de vreugdevolle boodschap van de verrijzenis: ‘Hij 

is niet hier, Hij is verrezen!’ (Mt. 28, 6). 
 

In de aanloop naar Pasen bidden we dat de donkere nacht van de 

oorlog zal wijken voor de vreugdevolle woorden waarmee Jezus zijn 

leerlingen begroet na zijn verrijzenis: ‘Vrede zij u’ (Joh. 20, 20). Dat 

de vrede van Pasen moge komen over Oekraïne en onze wereld. Dat 

vrede moge neerdalen in de harten van hen die politieke en militaire 

verantwoordelijkheid dragen in onze wereld. Vrede zij u, de Heer is 

verrezen en wij mogen leven met Hem. 
 

Kort na Pasen begint de meimaand. Dit jaar is het thema van de 

vieringen in de meimaand: ‘Maria, baken van hoop en troost’. Dat is 

de Zoete Moeder voor velen geweest in de voorbije corona-periode. 

Het wordt ook beeldend tot uitdrukking gebracht in de nieuwe mantel 

die het beeld van de Zoete Lieve Vrouw in de meimaand zal dragen. 
 

‘Baken van hoop en troost.’ We konden niet vermoeden dat,  

in het licht van het huidige wereldgebeuren, het meimaand- 

thema zo actueel zou zijn. Velen in Europa zoeken naar hoop en 

troost. We herhalen daarom 

de woorden van Paus 

Franciscus: ‘Maria, moge 

door uw voorspraak Gods 

barmhartigheid over de 

aarde worden uitgestort 

en het zachte ritme van 

de vrede terugkeren en 

onze dagen kenmerken.’ 
 

Graag wens ik u allen  

een goede voorbereiding  

op Pasen. 
 

Plebaan Vincent Blom 
 
 
 

http://www.sint-jan.nl/
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Diaconale actie voor 
Oekraïne 
 

Het is al langer traditie dat aan 

de Chrismamis op woensdag in 

de Goede Week een diaconale 

actie wordt gekoppeld. 
 

Dit jaar worden in de Sint-Jan vanuit alle parochies in 

ons bisdom producten ingezameld waar de bevolking 

van Oekraïne grote nood aan heeft. Er wordt gevraagd 

om artikelen als was- en zeepproducten zoals 

bijvoorbeeld wasmiddelen, zeep, tandpasta, 

tandenborstels, bad- en douchegel, schoonmaak-

middelen enz. Deze zijn meer dan welkom. 
 

Ook wij als Sint-Jangemeenschap willen hier graag ons 

steentje aan bijdragen. Vanaf zondag 10 april, 

Palmzondag, kunt u uw bijdrage in de manden doen die 

achter in de kathedraal staan. Het betreft hier alleen 

nieuwe, nog gesloten producten. 
 

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Het is in deze 

Veertigdagentijd voor ons allen een mooie gelegenheid 

om aan dit door oorlog verscheurde land een stukje 

medeleven te betonen. De bevolking van Oekraïne is er 

u erg dankbaar voor. 
 

Vladimir Palte, diaken 
 

 

Synodaal Proces 
 

Vorig jaar oktober heeft 

Paus Franciscus de weg 

naar de synode van 2023 

geopend. De basisvraag 

die in de synode van 

bisschoppen in 2023 

beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als 

katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer 

communio, meer participatio en meer missio kunnen 

tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze 

wereldkerk gevraagd om hier materiaal voor aan te 

leveren, materiaal wat uiteindelijk zal leiden tot een 

document waar de bisschoppen in 2023 over zullen 

spreken tijdens de synode. In deze maanden worden de 

afzonderlijke parochies en bisdommen uitgenodigd om 

over deze drie thema’s na te denken.  
 

De beide r.k. geloofsgemeenschappen in de binnenstad 

van ’s-Hertogenbosch, de kloosterkerk van San Damiano 

en de parochie van Sint-Jan, organiseren op woensdag 

20 april een synode-avond waarbij wordt stilgestaan bij 

communio, participatio en missio. U bent allen van harte 

welkom bij deze avond om samen deze thema’s te 

doordenken en gedachtegoed aan te reiken. 
 

Woensdag 20 april om 19.30 uur in het Franciscushuis 

aan de Van der Does de Willeboissingel (naast 

stadsklooster San Damiano). U bent van harte welkom. 
 

Graag opgeven via  secretariaat@sintjandenbosch.nl 

Heiligverklaring 
Titus Brandsma 
 

Zondag 15 mei zal Paus 

Franciscus in Rome de 

zalige Titus Brandsma heilig 

verklaren. Een heel 

bijzondere en historische 

dag voor de Kerk van 

Nederland. Het is een 

vreugde om een nieuwe 

heilige uit onze eigen 

streken te mogen 

verwelkomen. Pater Titus 

Brandsma: karmeliet, mysticus, hoogleraar aan de toen 

pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen, 

journalist en sinds begin van de jaren ’30 van de vorige 

eeuw een vurig bestrijder in woord en geschrift van het 

opkomende nationaal socialisme.  
 

Hij sprak zich openlijk uit tegen de jodenvervolging door 

Nazi-Duitsland en verdedigde aan het begin van de 

Tweede Wereldoorlog de vrijheid van onderwijs en van 

de vrije katholieke pers. Begin 1942 werd hij door de 

Duitsers gearresteerd en via de gevangenis in 

Scheveningen (‘Het Oranjehotel’), kamp Amersfoort en 

de strafgevangenis in Kleve kwam hij in concentratie-

kamp Dachau terecht. Daar bezegelde hij zijn goede 

strijd voor het geloof, de hoop en de liefde met de dood.  
 

Afkomstig uit Friesland en werkzaam in Oss en Nijmegen 

heeft Titus banden met het noordelijke bisdom 

Groningen-Leeuwarden en ons eigen bisdom van  

’s-Hertogenbosch en met de Sint-Jan in het bijzonder. 

In onze kathedraal ontving hij op 17 juni 1905 de 

priesterwijding.  
 

Zondag 22 mei om 16.00 uur zal de Nationale 

Dankviering voor de heiligverklaring van Titus Brandsma 

in de Sint-Jan worden gevierd.  

 

Oecumenisch 
vredesgebed 
voor Oekraïne 
 

Iedere maandag tot 

en met donderdag 

organiseert het  

Beraad van Kerken  

’s-Hertogenbosch van 12.00 tot 12.15 uur een 

vredesgebed voor Oekraïne in de Sint-Jan. Om 12 uur 

wordt de vredeskaars aangestoken. We lezen een 

psalm, zoeken de stilte en maken ruimte voor gebed.  
 

Iedere dag van de week heeft een eigen accent. 

Voorgangers uit de verschillende kerken zullen deze 

gebedsmomenten leiden. U bent van harte welkom bij 

deze gebedsmomenten. 
 

Dit vredesgebed vindt in ieder geval plaats tot en met 

Pasen. 

http://www.sintjandenbosch.nl/
mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl
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Huis73 

Kunstprijs; 

exposeren in 

de Sint-Jan 
 

Kunstprijs is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan 

een kunstenaar afkomstig uit Den Bosch en omstreken 

die het beste, creatiefste, meest inspirerende kunstwerk 

heeft gemaakt binnen een vooraf bepaald thema. 
 

We trappen af met een unieke editie waarbij we 

samenwerken met de organisatie van 800 jaar Sint-Jan. 

Kunstenaars worden opgeroepen om binnen het thema 

‘Beleef de Sint-Jan’ werk te maken en in te sturen. Van 

alle inzendingen wordt er een werk opgenomen in de 

groepsexpositie ín de Sint-Jan. Een unieke kans! 
 

De prijsuitreiking én de opening van de groepsexpositie 

vinden plaats op vrijdag 10 juni om 20.00 uur.  

We beginnen de avond met een 

toast, waarna we de winnaars 

bekendmaken en hen op een 

bijzondere manier huldigen. 

Daarover later meer! 
 

Meedoen?  

Stuur vóór 22 mei foto’s van 

maximaal drie werken binnen het 

thema ‘Beleef de Sint-Jan’ en je 

persoonlijke gegevens naar 

expositie@huis73.nl. Van deze 

werken wordt één werk 

geselecteerd voor de deelname aan 

de wedstrijd en de groepsexpositie. 

Een ontdekkingsreis 

met Peerke Donders 
 

In 1809 wordt in Tilburg een baby 

geboren: Petrus of Peerke 

Donders. Hij groeit op in een arm 

gezin. Peerke heeft één grote 

droom: hij wil graag priester worden. Maar thuis is er 

geen geld om Peerke naar de priesterschool te sturen 
 

In de voetstappen van Peerke Donders is een 

dagbedevaart voor gezinnen met kinderen in de 

basisschool leeftijd. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, 

broers, zussen en vriendjes zijn allemaal van harte 

welkom. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk op de 

website van het bisdom voor meer informatie. 

https://www.bisdomdenbosch.nl/gezinsbedevaart-

peerke-donders/ 
 

 

 

Start jubileumjaar  

‘Sint-Jan 800 jaar’ 
 

Op Eerste Paasdag, zondag 17 april, wordt het 

jubileumjaar van de Sint-Jan geopend. In aansluiting op 

de Hoogmis worden in de tuin aan de Hinthamerstraat de 

drie jubileumvlaggen gehesen. Startmoment van een 

hele reeks activiteiten. Bij de opening van het jubileum-

jaar zullen een folder en website uitgebracht worden met 

meer informatie. Van harte nodigen wij u uit om dit 

bijzondere jubileumjaar met ons mee te vieren. 
 

Comité ‘Sint-Jan 800 jaar’ 

Kathedraalschool Sint-Jan 
 

Kathedraalschool 

In de komende periode vinden er weer diverse 

activiteiten plaats van de Kathedraalschool. Het 

brede aanbod van vormingsactiviteiten heeft velen 

bereikt. Voor het seizoen 2022-2023 is een 

programma in voorbereiding. De Kathedraalschool 

blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien. 

Geloofsvorming en geloofsverdieping als belangrijke 

pijlers voor de toekomst van  

onze geloofsgemeenschap 
 

Geloofscursus 

Op de maandagen 4 en 11 april 

vinden bijeenkomsten plaats  

van de geloofscursus.  

De avonden beginnen om   

19.30 uur en worden gehouden 

in de plebanie, Choorstraat 1. 

Aanmelden via secretariaat@sintjendenbosch.nl 

Van harte welkom. 

 

 

Bezinningsavond met de bisschop 

Op maandag 25 april vindt de volgende bezinningsavond 

met de bisschop plaats. Aanvang om 19.30 uur in de grote 

zaal van het Sint-Janscentrum aan de Papenhulst 4 
 

 

 

Meimaandlezing 

In de Mariamaand zal er een speciale Meimaand-lezing 

worden gehouden. Mgr. Herman Woorts, hulpbisschop  

van Utrecht, zal spreken over Maria in de kunst.  

De Moeder Gods is in 2000 jaar kerkgeschiedenis 

inspiratie geweest voor vele kunstenaars. Maria kent 

vele ‘gezichten’ en is op vele wijze tot leven gebracht 

in de kunst. Mgr. Woorts neemt ons mee op deze 

boeiende ontdekkingstocht. Een mooie bezinningsavond 

aan het begin van de meimaand. 

Maandag 2 mei om 19.30 uur, plebanie Choorstraat. 

Aanmelden is wenselijk:  

secretariaat@sintjandenbosch.nl  

 

http://www.sintjandenbosch.nl/
mailto:expositie@huis73.nl
https://www.bisdomdenbosch.nl/gezinsbedevaart-peerke-donders/
https://www.bisdomdenbosch.nl/gezinsbedevaart-peerke-donders/
mailto:secretariaat@sintjendenbosch.nl
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Goede Week 
 

Op 10 april begint de Goede Week. In deze week 

vieren wij in verbondenheid met christenen over heel de 

wereld het lijden, sterven en verrijzen van Jezus 

Christus. Er zijn vele bijzondere vieringen en 

plechtigheden die ons voeren langs Palmzondag, Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de 

Paasnacht en het hoogfeest van Pasen. 
 

De liturgie van de Goede Week en het Paasfeest is rijk. 

Dit komt tot uitdrukking in woorden en tekenen 

(symbolen) en door de grote schat van de kerkmuziek 

die in deze dagen weerklinkt in de kathedraal. 
 

De bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. De Korte, is in 

de plechtigheden van de Goede Week en Pasen 

hoofdcelebrant. Met name op woensdagavond maakt 

de Sint-Jan haar functie van kathedraal bijzonder waar 

door de viering van de Chrismamis, dé diocesane viering 

bij uitstek.  
 

Tijdens alle vieringen wordt de zang verzorgd door de 

Schola Cantorum ‘Die Sangeren Onzer Liever Vrouwen’ 

onder leiding van rector cantus Jeroen Felix. Organist is 

Véronique van den Engh. 
 

Mede namens onze bisschop en de diakens Vladimir 

Palte en Tim Bangert wil ik u van harte uitnodigen om de 

Goede Week en het Paasfeest mee te vieren in de 

Kathedrale Basiliek van Sint-Jan.  
 

Plebaan Vincent Blom 
 

Meimaand  
 

Zaterdag 30 april wordt meimaand 

geopend tijdens een feestelijke 

Eucharistieviering om 19.00 uur.  
 

Dit jaar zijn de Eucharistievieringen 

in de meimaand als volgt: 
 

Zondag: 08.00 uur gezongen H. Mis 

  10.00 uur Hoogmis 

  12.00 uur gezongen H. Mis 
 

Weekdagen: 08.30 uur H. Mis 

  12.30 uur H. Mis  

(op zaterdag gezongen) 
 

Vespers: zondag 1, 15 en 29 mei om 16.00 uur 

Bidtocht: zondag 8 mei om 13.00 uur 

Rozenkrans: maandag t/m vrijdag om 12.00 uur 

  zaterdag om 9.00 uur 
 

De afsluiting van de meimaand vindt plaats op dinsdag 

31 mei om 19.00 uur. 

VIERINGEN 

IN DE GOEDE WEEK 

EN MET PASEN 
 

Zo 10 april - Palmzondag 

11.00 uur zegening van de 

 palmen, processie 

 Pontificale Eucharistie 
 

Wo 13 april - Chrismamis 

19.00 uur wijding van het H. Chrisma 

 en zegening van de H. Oliën 
 

Do 14 april - Witte Donderdag  

19.30 uur Plechtige Avondmis waaronder voetwassing 

en aansluitend aanbidding in de 

Sacramentskapel 

22.30 uur Completen 

00:00 uur Afsluiting van de aanbidding 
 

Vr 15 april - Goede Vrijdag   

15.00 uur Plechtige Herdenking van het 

 lijden en sterven van Onze Heer 

 gezongen Passie en Kruisverering 

17.00-18.30 Biechtgelegenheid 

19.00 uur Kruisweg 
 

Za 16 april - Paaszaterdag - Stille Zaterdag 

11.00-12.00 Biechtgelegenheid   

22.00 uur Pontificale Paaswake 
 

Zo 17 april - Eerste Paasdag   

10.00 uur Pontificale Hoogmis met aansluitend 

 start jubileumjaar ‘Sint-Jan 800 jaar’ 

12.00 uur Plechtige H. Mis 
 

Ma 18 april - Tweede Paasdag 

11.00 uur Pontificale Hoogmis 
 

 

Centraal Secretariaat Het secretariaat en de receptie zijn    Bij dringende pastorale  
Choorstraat 1  beperkt geopend. De mail wordt gelezen  zaken (zoals bediening   
5211 KZ ’s-Hertogenbosch en de telefoon staat doorgeschakeld en overlijden) kunt u 
(073) 6130314 Plebaan Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl bellen met telefoon-  
secretariaat@sintjandenbosch.nl Diaken Vladimir Palte: vladimir.palte@outlook.com    nummer 073 6130314 
NL92 INGB 0002 5386 00 Diaken Tim Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl        

 
 
 

Feest- en gedenkdagen in April 
1 april  Eerste Vrijdag van de maand 

3 april  KRO tv-Mis (Mis van 12:00 u vervalt) 

10 april  Palmzondag 

14-17 april Paastriduüm 

24 april  Beloken Pasen 

  Zondag van de goddelijke Barmhartigheid 

  Viering Eerste H. Communie 

25 april  H. Marcus, evangelist 

27 april  H. Petrus Canisius,  

priester en kerkleraar 

29 april  H. Catharina van Siena, maagd en  

martelares, patrones van Europa 

30 april  Opening meimaand 

http://www.sintjandenbosch.nl/
mailto:plebaanblom@sintjandenbosch.nl
mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl
mailto:vladimir.palte@outlook.com
mailto:timbangert@sintjandenbosch.nl

