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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 

2e Pinksterdag 11:00 uur 
 

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 
 

TV-Mis 12 juni 

Zondag 12 juni zendt  

de KRO-televisie de  

hoogmis vanuit de  

Sint-Jan rechtstreeks uit via NPO2. 

Aanvang van de Eucharistie is om 

10.00 uur. Naast meerstemmige 

koormuziek neemt het gregoriaans een 

voorname plaats in tijdens de hoogmis 

van deze zondag. 
 

Op zondag 12 juni gaat de H. Mis 

van 12.00 uur gewoon door!!  
 

Van de plebaan 
 

In grote dankbaarheid mogen wij terugkijken op de voorbije meimaand.  

Na twee stille edities van deze voor onze kathedraal zo belangrijke maand 

was het weer als ‘vanouds’. Vele pelgrims zijn naar de Sint-Jan getrokken. 

Een bijzonder weekend sloot de meimaand af: ‘Nacht van de Sint-Jan’.  

De kathedraal was 24 uur onafgebroken geopend. In de avond en nacht 

werd dit acht eeuwen oude Godshuis door honderden kaarsen verlicht. 

Veel bezoekers, waaronder menig jongere, mochten wij verwelkomen 

tijdens de ‘Nacht van de Sint-Jan’. Juist ook mensen die gewoonlijk 

misschien niet zo snel een kerk zullen binnenstappen. De serene zang, 

het gesproken woord, de stilte en de gesprekken bij de ingang of in de 

kathedraal bracht de vele bezoekers een moment van ontroering. Deze 

nacht was daarom in vele opzichten een hoopvolle nacht en een hoopvolle 

ervaring voor wie de kathedraal bezocht. Het vraagt om een vervolg en dat 

zal er ook zeker komen. Dank aan het team dat de ‘Nacht van de Sint-Jan’ 

heeft voorbereid en ook heeft vormgegeven. Bijzondere dank gaat daarbij 

uit naar de broeders van het Stadsklooster San Damiano en koster Rien 

van der Zanden! Naar aanleiding van deze nacht schreef William Bekker, 

lid van het team ‘Nacht van de Sint-Jan’ de volgende overweging:  
 

Wees welkom ! 

Een nacht in schemer vol van kaarsjes verlicht  

Jouw eeuwenoude huiskamer, vol gebeden omhoog 

In de donkerte de schaduwen van Heiligen vol hoop 

Van avondrood, het blauwe uur naar de morgenstond  

Maria’s meimaand en deze bijzondere nacht van Sint Jan. 

Waar ieder als kleurrijk mens het oog van God niet ontkomt, 

Katholiek of anders, wat je ook bent, jij bent welkom als mens  

Als pelgrim, als toerist, als godszoeker of als wereldse pretmaker 

De Sint jan verbindt de wereld naar de hemel omhoog 

Waar ook een Zoete Moeder glimlachend haar kinderen ziet komen… 
 

Vol historie ben jij, van eeuwenoud geloof in kracht gebeiteld 

Een blijvend majestueus prentenboek van Gods eeuwen der eeuwen 

In winterse witheid, in zomerse zon, van herfstige kleur en lentevolle hoop 

Voel je acht eeuwen in een nacht vol herdenking  

indrukwekkend voorbij komen 

Vannacht is jouw nacht, de nacht van Jan maar ook van Maria 

Wees welkom, pelgrim, toerist, godszoeker en pretmaker… 

Ervaar vannacht de sfeer en de mystiek  

vanuit verstilling en viering 

Ervaar de diepste wortels van 

onze kathedrale basiliek van Sint-Jan. 

Verstil in de eeuwenoude gezamenlijke  

huiskamer….van ons… allemaal. 

Wees welkom. 
 

Graag sluit ik mij aan bij deze woorden: 

wees welkom! 
 

Plebaan Vincent Blom 

http://www.sint-jan.nl/
mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl
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Pinksteren en ons Vormsel 
 

Het gehele liturgische leven van  

de Kerk speelt zich af rond het  

eucharistisch offer en de  

sacramenten. Met de doop worden 

we lidmaten van het lichaam van  

Christus. 

Het Liturgische jaar viert ons leven in Hem. Gedurende 

het liturgische jaar wil steeds een bijzonder feest ons in 

herinnering brengen hoezeer we met Hem verbonden 

zijn. Pinksteren wil onze aandacht richten op onze 

persoonlijke band met de Heilige Geest door het 

sacrament van het vormsel. 
 

Het is die Heilige geest die ons steeds verder wil invoeren 

in de liefdesband met God. Allen die het vormsel 

ontvangen, hebben zo toegang tot een diepe kracht en 

genade die hen in staat stelt het leven van zichzelf en dat 

van anderen te verdiepen en te verlichten. 
 

De Heilige Geest kan pas vruchtbaar werken als wij ons 

in Zijn dienst stellen. 
 

Laat Hem ons vervullen en we zullen bergen verzetten. 

Laat Hem ons omvormen en we zullen mensen worden 

van het licht. 

Laat Hem ons raken in het hart en we zullen vol van 

vreugde zijn. 

We zullen stralen, opdat allen kunnen zien…Hij Leeft. 
 

diaken Tim Bangert 

Priesterwijding 
 

Zaterdag 11 juni zal Mgr. De Korte 

tijdens een plechtige 

Eucharistieviering in de kathedraal 

Martijn Derks tot priester wijden. Alle 

belangstellenden zijn van harte 

welkom. De biechtgelegenheid komt 

deze dag te vervallen. De 

Middagmis van 12.30 uur vindt gewoon doorgang.  

We worden in deze dagen ter voorbereiding op de 

priesterwijding uitgenodigd de wijdeling met onze 

gebeden te vergezellen. 
 

Een ontdekkingsreis met 

Peerke Donders 
 

In de Sint-Jan staat een mooi 

beeld van Peerke Donders. Ben je 

nieuwsgierig naar wie hij was en 

wat hij nu voor jou kan betekenen? 
 

Ga dan mee in de voetstappen van Peerke Donders met 

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/ 
 

Kathedraalschool Sint-Jan in juni 
In juni vinden de laatste activiteiten van het eerste 

seizoen ‘kathedraalschool’ plaats. 
 

Op maandag 13 juni sluiten Wilchard en Liesbeth 

Cooijmans (resp. diaken en theologe)  

de reeks Sint-Jansavonden af. Zij spreken ons over 

de spiritualiteit van de Karmel. De Karmelorde heeft 

haar oorsprong op de berg Karmel in het noorden 

van Israël. In de traditie van de Karmel zijn broeders 

en zusters altijd bezig geweest met het geloof dat  

God aanwezig is: “In Hem leven wij, bewegen wij en 

zijn wij.”  
 

Door de recente heiligverklaring van Titus Brandsma 

is de Karmelorde sterk naar buiten getreden. In de 

publicaties en de vieringen rond zijn heiligverklaring 

hebben we een inkijkje gekregen in deze bijzondere 

vorm van kloosterleven die zich laat kennen in twee 

takken: de geschoeide en ongeschoeide 

karmelieten/karmelietessen. 
 

Wilchard en Liesbeth Cooijmans, spreken ons over 

deze spiritualiteit en de betekenis daarvan voor ons 

persoonlijk leven.  
 

Maandag 13 juni om 20.00 uur op de plebanie. 

Aanmelden is wenselijk via het parochiesecretariaat. 

Maandag 27 juni vindt in de grote zaal van het Sint-

Janscentrum (Papenhulst 4) de laatste bezinningsavond 

met de bisschop plaats. Deze avond sluit een reeks van 

bijeenkomsten af die ons hebben ingeleid in het christelijk 

geloof. Aanvang van de slotavond is om 19.30 uur. 
 

Vervolg kathedraalschool 

Gezien de goede respons op de diverse activiteiten van de 

kathedraalschool zal ook in het seizoen 2022-2023 een 

nieuwe reeks bijeenkomsten worden georganiseerd onder 

de vlag van de kathedraalschool. De geloofscursus en de 

Sint-Jansavonden krijgen een vervolg. Er komt een reeks 

avonden over christelijke spiritualiteit en over Benedictijns 

leven. Mgr. Liesen, bisschop van Breda en exegeet 

verzorgt een enkele avonden over de persoon van Sint-

Jan. In het kader van ‘Sint-Jan 800 jaar’ wordt stilgestaan 

bij de kunsthistorie van de kathedraal.  

Er komt een vervolg op de kosterscursus en er wordt een  

cursus liturgie aangeboden.  

In samenwerking met Stadsklooster San Damiano wordt 

een Alfacursus voorbereid. 
 

In de komende maanden verschijnt de folder met verdere 

informatie. 

 

http://www.sintjandenbosch.nl/
https://www.bisdomdenbosch.nl/gezinsbedevaart-peerke-donders/
https://www.bisdomdenbosch.nl/gezinsbedevaart-peerke-donders/
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Nederlands 
Gregoriaans Festival 
 

In het weekend van 11 - 12 juni 

vindt in’s-Hertogenbosch het 

Nederlands Gregoriaans 

Festival (NGF) plaats. Twee 

dagen vol verdieping, inspiratie 

en ontmoeting, in de stad die 

het gregoriaans nog altijd 

ademt. Als opmaat naar het 

internationale festival in 2023, 

biedt het NGF-Weekend van 11 

en 12 juni aanstaande een 

breed programma met vieringen, doe-het-zelf workshops, 

concerten, lezingen en nog heel veel meer. Je ervaart 

niet alleen de kracht en verstilling van het gregoriaans, 

maar ook de historische context waarin deze muziekvorm 

tot bloei kwam. De activiteiten van het NGF vinden plaats 

in kloosterkerk San Damiano, de Sint-Cathrien en het 

Zwanenbroedershuis. Uiteraard neemt ook de Sint-Jan 

een centrale plaats in tijdens het NGF-Weekend. In de 

kathedraal zijn er de volgende vieringen en activiteiten: 
 

Zaterdag 11 juni 

12.30 uur: Plechtige Gezongen Eucharistie mmv 

Schola Cantorum Karolus Magnus. Dit is 

een geheel in het latijn gezongen H. Mis.  

In het kader van ‘Sint-Jan 800 jaar’ wordt  

de liturgie van de Kerkwijding gevolgd. 
 

13.45 uur: Beiaardconcert door stadsbeiaardier 

Joost van Balkom 
 

16.00 uur: Orgelconcert door Maarten Wilmink 
 

17.00 uur: Vespers mmv Schola Cantorum 

Amsterdam. Het afsluitende Maria- 

antifoon wordt voor deze gelegenheid  

uitgebreid met het gregoriaanse Stabat  

Mater. 
 

Zondag 12 juni 

10.00 uur 

Plechtige Hoogmis (gregoriaans 

enpolyfone kerkmuziek) 

Rechtstreeks uitgezonden door 

de KRO via NPO2 
 

14.00 uur In de Sint-Janstuin aan de Hinthamer-

straat: Ontdek de middeleeuwen: 

renaissancedansen. mmv. 

stadsbeiaardier Joost van Balkom, de 

Bossche Stadspijpers en 

renaissancedansers. Toegangsprijs 

bedraagt € 10. 
 

Het volledige programma vindt u op de website van het 

NGF:  

www.gregoriaans-platform.nl/nederlands-gregoriaans-

festival 

Sacramentsdag in 
’s-Hertogenbosch 
en Meerssen 
 

Zondag 19 juni viert de 

Kerk in onze streken het 

hoogfeest van 

Sacramentsdag. We 

vieren op deze dag het 

heilig Sacrament van het 

Lichaam en Bloed van Christus. Na twee corona-jaren zal 

er dit jaar weer een Sacramentsprocessie plaatsvinden. 

Deze processie is een uiting van verering voor de 

allerheiligste Eucharistie. We dragen Christus, in de 

gedaante van het Eucharistisch Brood, het leven van alle 

dag, het leven van de wereld, binnen. Hij is onder ons 

aanwezig en zegent ons. Het programma voor de 19e juni 

is als volgt: 
 

10.00 uur: Pontificale Hoogmis 

11.15 uur: Sacramentsprocessie naar de tuin van 

het Sint-Janscentrum aan de Papenhulst. 

11.30 uur: Kort Lof en Sacramentele zegen. 

11.35 uur: Koffie / thee / ijs 
 

De H. Mis van 12.00 uur vindt gewoon doorgang in de 

Sint-Jan. Ook tijdens deze Eucharistie vieren we de 

liturgie van Sacramentsdag.  
 

De eigenlijke dag van het Heilig Sacrament is de tweede 

donderdag na Pinksteren. In onze Kerkprovincie wordt 

het feest echter op de tweede zondag na Pinksteren 

gevierd. In de Sacramentsbasiliek in het Limburgse 

Meerssen wordt op donderdag 16 juni Sacramentsdag 

nog op de eigenlijke dag feestelijk gevierd ter opening 

van het Sacraments-octaaf. Dit jaar viert ook deze 

Limburgse basiliek een achtste eeuwfeest: Meerssen 

gedenkt het Eucharistisch mirakel, het Eucharistisch 

wonder, van 1222.  De Aloude Broederschap van het 

Hoogheilig Sacrament van ’s-Hertogenbosch is 

uitgenodigd om bij de feestelijke viering van 16 juni 

aanwezig te zijn. Een delegatie van de broederschap zal 

samen met haar geestelijk-directeur, de plebaan, naar 

Meerssen afreizen. 
 

 

 

Vredesgebed voor Oekraïne gaat door 
 

De oorlog in Oekraïne duurt nog altijd  

voort. De Bossche kerken blijven  

daarom bidden om vrede. Iedere  

woensdag organiseert het Beraad van 

Kerken ’s-Hertogenbosch van 12.00 tot  

12.15 uur een vredesgebed voor de Oekraïne 

 in de Sint-Jan. De vredeskaars wordt aangestoken. We 

lezen een psalm, zoeken de stilte en maken ruimte voor 

gebed. Voorgangers uit de verschillende kerken zullen 

deze gebedsmomenten leiden. U bent van harte welkom 

om mee te bidden bij deze gebedsmomenten. 

http://www.sintjandenbosch.nl/
http://www.gregoriaans-platform.nl/nederlands-gregoriaans-festival
http://www.gregoriaans-platform.nl/nederlands-gregoriaans-festival
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Activiteiten  
800 jaar Sint-Jan  
 

Expositie Huis 73 

Vrijdagavond 10 juni wordt in de 

kooromgang van de Sint-Jan de 

tentoonstelling geopend: ‘Beleef de 

Sint-Jan’. In samenwerking met 

Huis73 is deze expositie tot stand 

gekomen. Huis73 heeft kunstenaars 

opgeroepen om binnen het thema 

‘Beleef de Sint-Jan’ werk te maken en 

in te sturen. Daaruit is een selectie 

gemaakt van ruim 90 kunstwerken die allemaal een link 

hebben met de Sint-Jan. De expositie is geopend op 

zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur en van maandag tot 

en met zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur. Van harte 

welkom om de werken van lokale kunstenaars te 

aanschouwen. 
 

26 juni - Gildegroet 

Zondag 26 juni zullen 200 gildebroeders- en zusters naar 

de jubilerende Sint-Jan optrekken. De Noord-Brabantse 

Federatie van Schuttersgilden organiseert deze zondag 

een massale gildegroet aan de Bossche kathedraal in 

aanwezigheid van de Commissaris van de Koning. Om 

10.00 uur trekken de gilden vanaf de Parade de Sint-Jan 

binnen voor de viering van de Eucharistie. De hoogmis 

krijgt deze zondag een extra feestelijk karakter en staat in 

het teken van het 800-jarig bestaan van de Sint-Jan. Na 

de hoogmis trekken de gilden naar de Parade waar de 

massale gildegroet aan de jubilaris wordt gebracht. Alle 

belangstellenden zijn uitgenodigd om deze gildegroet 

mee te maken. Na afloop zullen de aanwezige 

gildebroeders- en zusters, volgens een goede traditie, de 

erewijn drinken en een toost uitbrengen op de Sint-Jan. 

Vanouds is er een heel sterke band tussen het 

gildewezen en de Kerk. Voor veel gilden is de Sint-Jan 

een thuiskerk. De jaarlijkse hoofdliedendag vindt er plaats 

en in de meimaand en bij andere feestelijke 

gelegenheden laten de gilden zich niet onbetuigd. Het is 

mooi dat de Noord-Brabantse Federatie van 

Schuttersgilden op 26 juni naar ’s-Hertogenbosch komt 

om eer te brengen aan de jubilerende Sint-Jan. 
 

29 juni – Ontmoeting Pauselijk gedecoreerden 

In het kader van het 800-jarig bestaan van de Sint-Jan 

nodigt Mgr. De Korte alle pauselijk gedecoreerden in ons 

bisdom uit om naar de kathedraal te komen. In het 

bisdom zijn velen pauselijk onderscheiden voor hun grote 

inzet voor de (lokale) Kerk en de samenleving.  

Op het feest van Petrus en Paulus wil de bisschop alle 

gedecoreerden ontvangen als blijk van grote waardering. 

Daarnaast is het mooi dat de pauselijk gedecoreerden 

elkaar informeel kunnen ontmoeten. De dag begint om 

10.30 uur met een pontificale Eucharistie in de Sint-Jan. 

Aanmelden kan via: aanmelding@bisdomdenbosch.nl  
 

1 oktober - 800 Kaarsen voor 800 verhalen 

In de avond van 1 oktober komen 800 kaarsen voor 800 

verhalen samen in de Sint-Jan. Daarbij hebben wij 

uw/jouw hulp nodig. In verleden en heden zijn vele 

verhalen rond de Sint-Jan ontstaan. Voor de jarige Sint-

Jan brengen we 800 verhalen samen, uitgebeeld in een 

lange stoet van 800 kaarsen. Eén kaars voor elk verhaal. 

Wij vragen: wat betekent de Sint-Jan voor jou?  Zet het 

op papier en doe mee aan deze avond van licht. De 

verhalen worden gebundeld en krijgen blijvend een plaats 

in de kathedraal. Aanmelden kan via de speciale kaarten 

die in de Sint-Jan liggen of via 

800jaar@sintjandenbosch.nl. 
 

Verdere informatie kunt u verkrijgen bij het 

parochiesecretariaat. 

 

 

Feest- en gedenkdagen in juni 
 

3 juni HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren 
 Eerste Vrijdag van de maand 
 

5 juni Hoogfeest van Pinksteren 
 Toediening H. Vormsel 
 

6 juni H. Maria, Moeder van de Kerk 
 

9 juni Onze Heer Jezus Christus, 
 Eeuwige Hogepriester 
 

11 juni H. Barnabas 
 Priesterwijding 
 

12 juni Hoogfeest H. Drie-eenheid 
 

13 juni H. Antonius van Padua, priester en kerkleraar 
 

14 juni H. Lidwina, maagd 
 

19 juni Hoogfeest van Sacramentsdag 
 

21 juni H. Aloysius Gonzaga, kloosterling 
 

23 juni Hoogfeest van de geboorte  
H. Johannes de Doper 

 

24 juni Hoogfeest van het H. Hart van Jezus 
 

25 juni Onbevlekt Hart van Maria 
 

26 juni Gildegroet aan de Sint-Jan 
 

28 juni H. Ireneüs, bisschop en martelaar 
 

29 juni Hoogfeest HH. Petrus en Paulus 
 

30 juni HH. Eerste Martelaren  
van de Kerk van Rome. 

 

Centraal Secretariaat Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag   Bij dringende pastorale  
Choorstraat 1  en donderdag van 9:00 tot 14:00 uur. zaken (zoals bediening   
5211 KZ ’s-Hertogenbosch   en overlijden) kunt u 
(073) 6130314 Plebaan Blom: plebaanblom@sintjandenbosch.nl bellen met telefoon-  
secretariaat@sintjandenbosch.nl Diaken V. Palte: vladimir.palte@outlook.com    nummer 073 6130314 
NL92 INGB 0002 5386 00 Diaken T. Bangert: timbangert@sintjandenbosch.nl        
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