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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 
 

Meimaand-Mariamaand 

Lees op blz. 2 alles over de vieringen en 

activiteiten in de Maria-Meimaand, zoals 

de opening op 30 april, de bidtocht op 8 

mei en de Mariavespers op 15 mei. 
 

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 

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 

Maandag gesloten 

Di en do 11:30 uur – 16:30 uur 

Woe, vrij en za  10:30 uur – 16:30 uur  

Zondag 13:00 uur – 16:30 uur 
 

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 
 

Rozenkransgebed  
In de meimaand bidden we van maandag 

t/m zaterdag de rozenkrans bij het beeld 

van de Zoete Moeder. Maandag t/m 

vrijdag om 12.00 uur, zaterdag om 9.00 

uur. Biddend mogen we de vele intenties 

toevertrouwen aan de voorspraak van de 

Moeder Gods. 
 

Van de plebaan 
 

Met Pasen is het jubeljaar ‘Sint-Jan 800 jaar’ officieel van start gegaan. 

De jubileumvlaggen wapperen rond de Sint-Jan en sieren het hoogkoor. 

Het carillon brengt ieder kwartier een gedeelte van het ‘Locus Iste’ van 

Anton Bruckner ten gehore. Dit motet, dat ook door onze Schola wordt 

gezongen, is ontleend aan het feest van de kerkwijding: “Locus Iste a 

Deo factus est, deze plaats is door God gemaakt.” Naar de kerkwijding 

verwijzen ook de twaalf wijdingskruisjes in de kathedraal. Dit jaar zijn zij 

getooid met bloemenkransen. Bij de kerkwijding zijn op deze plaatsen de 

muren gezalfd met het Heilig Chrisma. De twaalf wijdingskruisjes worden 

ook wel de ‘apostelkruisjes’ genoemd. Het brengt tot uitdrukking dat in 

het kerkgebouw het geloof wordt gevierd en beleden dat ons door de 

apostelen is overgeleverd. Volgens een goede traditie worden op het 

jaarlijkse feest van de kerkwijding deze apostelkruisjes van bloemen-

kransen voorzien. Vanwege het bijzondere jubileum nu zelfs een heel 

jaar. Elders in deze nieuwsbrief leest u meer over de komende 

activiteiten van het jubeljaar. Ook verwijzen wij u naar de speciale 

website: www.sintjan800jaar.nl.  
 

De start van dit bijzondere jaar valt bijna samen met het begin van de 

meimaand. Onder het motto ‘Maria, baken van hoop en troost’ hopen we 

vele pelgrims te mogen begroeten in de meimaand. Hoe mooi is het dat 

juist in dit bijzondere jaar het beeld van de Zoete Lieve Vrouw een 

nieuwe mantel draagt: de mantel van hoop en troost. Deze mantel 

symboliseert het vertrouwen van velen in de Moeder Gods in de voorbije 

coronatijd, in deze onzekere tijd van de oorlog en in de komende tijden.  
 

De meimaand 2022 krijgt bijzondere 

glans door de heiligverklaring van 

pater Titus Brandsma. In de donkere 

jaren van het naziregime bracht Titus 

Brandsma hoop en troost aan velen. 

Zijn goede strijd voor het geloof, de 

hoop en de liefde heeft hij bezegeld 

met het geven van zijn leven. 

De Kerk eert hem vanaf 15 mei 

als een heilige martelaar. 
 

Het achtste eeuwfeest van de 

kathedraal, de nieuwe mantel van 

Maria en de heiligverklaring van 

Titus Brandsma kleuren de mei- 

maand. Dat het een maand 

van hoop en troost mag zijn.  
 

Plebaan Vincent Blom   
 
 

Nieuwe website 
 

14 april jongstleden is de nieuwe website van de parochie online gegaan. 

In de nieuwe huisstijl van de parochie. Hopelijk is de nieuwe site dienstig 

aan velen: parochianen, bezoekers, Godzoekers en toeristen. Bezoek 

de nieuwe website: www.sintjandenbosch.nl 
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Maria, baken van hoop en troost 
 

Na een periode van ruim twee 

jaar waarin Corona alles 

overheerste, mogen we dit jaar 

gelukkig weer een meimaand 

vieren, zoals we gewend waren. 
 

Maria heeft ons in deze periode 

veel troost geboden en ook 

hoop op betere tijden. Zij was 

voor ons een baken van hoop 

en troost! De Broederschap 

van Onze Lieve Vrouw heeft, 

om dit gevoel van hoop en 

troost op een eigentijdse wijze te markeren, aan 

kunstenares Margriet Luyten uit ’s-Hertogenbosch, de 

opdracht gegeven een nieuwe mantel voor de Zoete 

Moeder te maken. 
 

De meimaand van 2022 wordt heel bijzonder: de Zoete 

Moeder draagt voor het eerst de mantel van hoop en 

troost. U kunt haar op haar vaste plaats naast het 

liturgisch centrum in de nieuwe mantel bewonderen. Wij 

hebben ons uiterste best gedaan u in de gelegenheid te 

stellen de mantel rondom te aanschouwen. 
 

Bij de infobalie zijn noveenkaarsen en mooie dubbele 

kaarten te koop met daarop de Zoete Moeder in haar 

nieuwe mantel. Er zijn ook eenvoudigere gratis 

ansichtkaarten, die u thuis een mooi plekje kunt geven. 
 

We wensen u een mooie meimaand en hopen dat de 

Zoete Moeder een baken van hoop en troost mag zijn! 
 

Ruud Dirriwachter 
Proost van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ER WAS EENS… 
een meisje uit Nazareth 
 

Wie kent Maria niet? We kennen haar  

van de kapelletjes, de kaarsjes,  

de kerststal, het Ave Maria. Maar wie  

was zij eigenlijk? En wat betekent zij  

nu voor ons?  Net als afgelopen jaar  

is er voor gezinnen een ontdekkings- 

tocht door ‘Mariastad’ Den Bosch. Daar ontmoeten we 

Maria. Ze laat ons zingen, stoeptekenen, bidden, knopen 

ontwarren, bellen met een engel en nog veel meer. 

Nieuwsgierig geworden? Save the date! Zaterdag 8 

oktober 9.30 u tot 16.00 u in Den Bosch. 

Vieringen en meer in de Meimaand  
 

Zaterdagavond 30 april wordt de meimaand geopend 

tijdens een feestelijke Eucharistieviering om 19.00 uur. 
 

Op zondag 8 mei zal, in aansluiting op de pontificale 

hoogmis van 12.00 uur, de bidtocht door de straten van 

de binnenstad trekken. Met het beeld van de Zoete 

Moeder volgen wij de oude Bee-weg door het centrum. 

Na afloop is er een korte Mariahulde in de Sint-Jan. U 

bent allen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan 

de Maria-omgang. 
 

Zondag en Hemelvaartsdag: 

08.00 uur Eucharistie 

10.00 uur Hoogmis 

12.00 uur Eucharistie  
 

Zondagmiddagvieringen: 

1 mei 16.00 uur Plechtig Lof 

8 mei 13.00 uur Bidtocht – Mariaomgang 

15 mei 16.00 uur Mariavespers 

22 mei 16.00 uur Nationale Dankviering  

 bij de heiligverklaring van Titus Brandsma 

29 mei 16.00 uur Mariavespers 
 

Weekdagen: 

Maandag t/m vrijdag: 

08.30 uur  Eucharistie (aansluitend  

 uitstelling en aanbidding) 

12.00 uur Rozenkransgebed 

12.30 uur Eucharistie 
 

Zaterdag: 

08.30 uur Eucharistie 

09.00 uur Rozenkransgebed 

12.30 uur Gezongen Eucharistie 
 

De afsluiting van de meimaand vindt plaats op dinsdag 31 

mei om 19.00 uur. 
 

 

Zingen met plezier doe je bij de Schola! 
De Schola Cantorum van de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch 

is een koor met een rijke traditie, waar sinds tijden 

kinderen met veel plezier musiceren en een goede 

muzikale vorming krijgen.  
 

Graag nodigen wij uw 

kind uit voor deelname 

aan de stemworkshop op 

zondag 15 mei van 13:30 

tot 14:30 uur. U kunt uw kind aanmelden via het online 

aanmeldformulier op de website www.schola.nl 
 

Open kloosterdag 
Op zondag 15 mei wordt voor de tiende maal de Open 

Kloosterdag gehouden. Onder het thema ‘Dit zijn wij!’ 

opent ook Stadsklooster San Damiano (Van der Does de 

Willeboissingel 11, ‘s-Hertogenbosch) tussen 14 en 16 

uur zijn deuren. Er is een powerpointpresentatie over de 

spiritualiteit en activiteiten van het Stadsklooster en men 

kan in gesprek met de bewoners. Aanmelden is niet nodig.  

OPROEP voor witte bloemen bij Maria 
 

We krijgen altijd veel bloemen van gulle gevers om 

bij Maria te plaatsen. Daar zijn we heel dankbaar 

voor. Maria wordt, in verband met het tonen van de 

mantel van Hoop en Troost, op een bijzondere 

manier opgesteld. Daarvoor zijn we vooral op zoek 

naar WITTE BLOEMEN die de prachtige kleuren 

van de nieuwe mantel onderstrepen. 

 

 

http://www.sintjandenbosch.nl/
http://www.schola.nl/
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Heiligverklaring 
Titus Brandsma 
 

Zondag 15 mei zal Paus 

Franciscus in Rome de 

zalige Titus Brandsma 

heilig verklaren. Titus 

Brandsma werd op 23 

februari 1881 geboren in 

Oegeklooster (Bolsward). 

In 1898 treedt hij toe tot 

het Karmelklooster in Boxmeer. Op 17 juni 1905 ontving 

hij in de Bossche Sint-Jan de priesterwijding. Pater Titus 

was karmeliet, mysticus, hoogleraar aan de toen pas 

opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen, journalist.  
 

Hij was een vurig bestrijder in woord en geschrift van het 

opkomende nationaal socialisme en sprak zich openlijk uit 

tegen de Jodenvervolging door Nazi-Duitsland. Aan het 

begin van de Tweede Wereldoorlog verdedigde hij de 

vrijheid van onderwijs en van de vrije katholieke pers. 

Begin 1942 werd hij door de Duitser gearresteerd en via 

de gevangenis in Scheveningen (‘Het Oranjehotel’), kamp 

Amersfoort en de strafgevangenis in Kleve kwam hij in 

concentratiekamp Dachau terecht. Daar bezegelde hij zijn 

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

Vormelingen op springkussen 
 

De kracht van vuur was voelbaar op de door het bisdom 

georganiseerde dag voor alle Vormselkandidaten uit ons 

bisdom. Onze parochie was vertegenwoordigd met een 

groep enthousiaste jongens en meisjes die niet konden 

wachten om te laten zien hoe behendig ze zijn. 
 

Langs inhoudelijke inleidingen en muzikale sessies werd 

duidelijk dat het vormsel iets is waar je je hele leven 

kracht uit kunt putten. De Heilige Geest zal je 

blijvend vergezellen! Deze prachtige dag was een 

volgende stap in de voorbereiding.  

 

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. Zijn heiligverklaring is een historisch 

moment voor heel de Nederlandse Kerkprovincie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er volgt nog een korte pelgrimage naar Maria in de mei 

maand… hoe kan het ook anders, om uiteindelijk op 15 

juni het sacrament te ontvangen in de Sint-Jan. 
 

Jonge mensen die 

willen ontdekken wat 

het betekent te leven 

uit Gods Geest. Als 

parochie mogen we 

blij zijn met zoveel 

enthousiasme.  
 

Diaken Tim Bangert  

 

Vieringen rond de heiligverklaring in 

’s-Hertogenbosch en Rome 

6 mei 

Start noveen ter voorbereiding op de heiligverklaring. 

In aansluiting op de dagelijkse Eucharistievieringen 

wordt de noveen gebeden 
 

15 mei 10.00 uur  

Heiligverklaring door de Paus op het Sint-Pietersplein 

te Rome. De plechtigheid wordt rechtstreeks 

uitgezonden door de KRO-televisie vanaf 9.30 uur 
 

22 mei 16.00 uur 

Nationale Dankviering voor de heiligverklaring van 

Titus Brandsma in de Sint-Jan 
 

27 juli 12.30 uur 

Inzegening van het beeld van de H. Titus Brandsma 

in de kooromgang van de Sint-Jan 

 

Kathedraalschool Sint-Jan in mei 
Maandag 2 mei 20.00 uur  

Meimaandlezing door Mgr. Herman Woorts. 
 

In de Mariamaand zal er een speciale Meimaand-

lezing worden gehouden. Mgr. Herman Woorts, 

hulpbisschop van Utrecht, zal deze 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 20.00 uur in de plebanie. Graag 

aanmelden via secretariaat@sintjandenbosch.nl 

 

 
 
 
 

Donderdag 19 mei 19.30 uur: 

Inloopavond in de Bouwloods 
 

De inloopavonden staan open voor iedereen die op een 

laagdrempelige wijze andere gelovigen wil ontmoeten.  

Na een korte inleiding spreken we samen verder over 

relevante onderwerpen.  

Aanmelden is niet noodzakelijk. 
 

Maandag 23 mei 19.30 uur 

Bezinningsavond met de bisschop 
 

De bisschop vervolgt zijn reeks bezinningsavonden.  

Deze avond vindt plaats in de grote zaal van het Sint-

Janscentrum aan de Papenhulst. 

 

http://www.sintjandenbosch.nl/
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Activiteiten 800 jaar Sint-Jan  
 

6 mei 

Feest van Sint-Jan voor de  

Latijnse Poort van Rome 
 

Op vrijdag 6 mei is dat het feest van Sint-

Jan voor de Latijnse Poort van Rome. Op 

bevel van de Romeinse Keizer Domitianus 

werd Johannes van Efeze geboeid naar 

Rome overgebracht en volgens een senaats-beslissing 

voor de Latijnse Poort van de stad in een ketel brandende 

olie geworpen. Hij kwam er echter gaver en gezonder uit 

dan hij er was ingeworpen. Door zijn redding uit de 

kokende olie, en andere vergeefse martelpogingen, is 

Johannes de enige apostel die niet de marteldood is 

gestorven. In een reliëf, aan de voorzijde van de tombe van 

het hoogaltaar van de kathedraal, staat dit uitgebeeld. Op 6 

mei vieren we dit feest tijdens de Mis van 12.30 uur. 
 

21 mei 

Nationale kathedralen- en basiliekendag 

Zaterdag 21 mei opent de Sint-Jan haar deuren voor de 

andere parochiegemeenschappen uit Nederland die ook 

een  kathedraal of basiliek in hun midden hebben. Deze 

dag is georganiseerd is samenwerking met de eveneens 

jubilerende Sint-Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Twee 

programmaonderdelen zijn voor eenieder toegankelijk: de 

feestelijk gezongen Mis van 12.30 uur en de Pontificale 

Choral Evensong (vespers) met muzikale medewerking 

van de Cappella Nicolai uit Amsterdam. 
 

24 mei 

Orgelconcert 

Openingsconcert van de  57e  orgelconcertcyclus in de 

Sint-Jan, jaarlijks georganiseerd door de Stichting 

Orgelkring ‘Hendrik Niehoff’. In het openingsconcert op 

dinsdag 24 mei schenkt de organiste-titulaire Véronique 

van den Engh aandacht aan Sint-Jan 800 jaar. Zij speelt 

een aantal werken die een verhaal vertellen over de Sint-

Jan. Eén daarvan is een stuk voor twee orgels, 

geschreven voor de Stichting Orgelkring ‘Hendrik Niehoff’ 

voor hun 40e concertcyclus door Maurice Pirenne (rector 

cantus 1965-1991 en organist 1991-2008 van de Sint-

Jan). Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs € 10,00. 
 

28/29 mei 

Nacht van de Sint-Jan 

Van zaterdag 28 op zondag 29 mei wordt de ‘Nacht van 

de Sint-Jan’ gehouden. Vanaf zaterdagavond 20.00 uur is 

de kathedraal doorlopend geopend en is de Sint-Jan met 

kaarsen verlicht. Het is een uitnodiging om even binnen te 

lopen, speciaal voor hen die wellicht niet zo gauw een 

kerk binnenlopen.  

 

 

 

 

 

 

 

De nachtelijke sfeer, het kaarslicht, de stilte, de muziek 

en het gesproken woord scheppen een heel bijzondere 

(mystieke) sfeer om God te ontmoeten.  
 

De nacht van de Sint-Jan is een samenwerking tussen 

parochie, stadsklooster San Damiano, de Aloude 

Broederschap van het Hoogheilig Sacrament, Jong 

Bisdom Den Bosch en het familiepastoraat van het 

bisdom Den Bosch. 
 

Het programma is als volgt: 

20.00 uur opening van de kathedraal 

20.30 uur vigilieviering door stadsklooster  

  San Damiano 

vanaf 21 uur uitstelling en aanbidding van het  

  Allerheiligste (Sacramentskapel) 

21 - 23 uur teksten door vormelingen uitgesproken 

23.00 uur inleiding door cultuurtheoloog Frank  

  Bosman: ‘Wie is Sint-Jan en wie is Maria’ 

24.00 uur nachtmis mmv jongerenkoor Geldrop 

01.30 uur dialoog door Roger Schouten (in  

  Oeteldonk De Peer) en de plebaan 

02.00 uur stilte – aanbidding – kaarsje bij Maria -  

  muziek – gesprek  

5.30 uur ochtendgloren 

06.00 uur Eucharistie (voor de vroege   

  wandelpelgrims) 

07.00 uur Lauden – Ochtendgebed 

 

Vanaf 8.00 uur het reguliere zondagsprogramma 

 

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 mei 
 

1 mei Eerste zondag van de meimaand 
 

2 mei H. Athanasius, bisschop en kerkleraar 
 

3 mei HH. Filippus en Jakobus, apostelen 
 

6 mei Sint-Jan voor de Latijnse Poort 
Eerste Vrijdag van de maand 

 

8 mei Zondag van de Goede Herder -  
Roepingenzondag - Maria-bidtocht 

 

13 mei Onze Lieve Vrouw van Fatima 
 H. Servatius 
 

14 mei H. Mattias, apostel 
 

15 mei Heiligverklaring van Titus Brandsma te Rome 
 

22 mei Nationale Dankviering bij de heiligverklaring 
van Titus Brandsma 

 

26 mei Hemelvaart van de Heer 
 

27 mei Start Pinksternoveen 
 

31 mei Maria Visitatie 
 Sluiting van de meimaand 

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