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Openingstijden Sint-Jan 

Zondag: 09.00 uur - 17.00 uur  

Ma t/m za: 08.00 uur - 17.00 uur  
 

Openingstijden Kooromgang 

zondag  13.00 uur - 17.00 uur  

op weekdagen 09.30 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 
 

Aanbidding in de Sint-Jan 

Ma t/m za: 09.00 uur - 09.30 uur 

en 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 tm do 11:30 uur – 16:30 uur 

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. 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 
 

Eerste H. Communie en Vormsel  

Met de aanvang van een nieuw 

schooljaar komt ook de voorbereiding 

op de Eerste H. Communie en het  

H. Vormsel weer in zicht. De voor-

bereiding op de Eerste Communie 

start nog voor de Kerst. De vormsel-

voorbereiding gaat volgend voorjaar 

van start. Binnenkort komt daar meer 

informatie over. Aanmelden voor 

Communie en Vormsel is al mogelijk: 

secretariaat@sintjandenbosch.nl 

Van de plebaan 
 

Dit jaar vieren wij in dankbaar- 

heid het jubileum van de 800e  

verjaardag van de Sint-Jan.  

Al op meerdere momenten  

hebben we daar sinds Pasen  

bij stilgestaan. In de komende  

weken zijn er tal van speciale  

vieringen en activiteiten om dit  

bijzondere jubileum te vieren.  
 

Het is voor de parochie van de Sint-Jan, voor de stad en heel het bisdom 

een Jubeljaar. In dankbaarheid kijken wij om naar een rijke geschiedenis. 

Dankbaar zijn we naar onze (verre) voorouders die deze kerk hebben 

gebouwd, onderhouden en gerestaureerd. Dagelijks wordt de Bossche 

Sint-Jan gebruikt waarvoor ze ruim 800 jaar geleden werd gesticht door de 

hertog van Brabant. Dat is bijzonder. Voor zowel stad als bisdom is de 

kathedraal echt de Moederkerk. De Sint-Jan is niet alleen een Nationaal 

Monument, maar eerst en vooral ook een Nationaal Heiligdom. In grote 

dankbaarheid vieren wij dat in ons Jubeljaar.  
 

We staan echter niet stil door alleen maar te kijken naar het verleden of 

het heden. Zowel het visiedocument en het daaruit voortgevloeide 

beleidsplan, zoals door het kerkbestuur vastgesteld, wijzen duidelijk naar 

de toekomst. Onder de titel ‘Een thuis voor eenieder – Kerk-zijn in 2030’ 

zijn goede kaders aangegeven voor de Sint-Jan als parochiekerk, 

bisschopskerk, bedevaartkerk en monument. De viering van ‘Sint-Jan 800 

jaar’ mag ons allen inspireren om samen een begin te maken met een 

nieuwe eeuw in de geschiedenis van de Sint-Jan.  
 

Veel is er gepasseerd in de loop van 800 jaar Sint-Jan. Onveranderd zijn 

de woorden van het oude motet ‘Deus in Loco’: God in zijn heiligdom doet 

allen eensgezind wonen in dit huis. God zelf schenkt zijn volk sterkte en 

kracht. (psalm. 68, 6.7) 
 

Graag hoop ik u op één van de komende jubileumactiviteiten te 

ontmoeten, bijzonder bij de feestelijke Eucharistieviering op 4 september 

en bij de feestelijkheden op 1 en 2 oktober. 
 

Plebaan Vincent Blom 

 

Kerkbijdrage                         DANK U WEL 
 

Het eerste half jaar van de kerkbijdrage is 

afgesloten. Het kerkbestuur dankt alle 

deelnemers aan de kerkbijdrage. Het is fijn om 

te ervaren dat velen de Sint-Jan en de parochie 

een warm hart toedragen en dit op deze wijze 

tot uitdrukking brengen. Een gezond financieel 

huishoudboekje is belangrijk voor het goed functioneren van onze 

parochiegemeenschap. Zo kunnen we de toekomst met vertrouwen 

tegemoet gaan. 
 

Kerkbestuur 
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Plechtige Vespers met 

overbrenging van de 

relieken van Maria 

Margaretha van de 

Engelen 
 

 

Brandend van Liefde  

voor Jezus…  

Moeder Maria Margaretha  

van de Engelen (1605-1658) 
 

Van1663 tot 1795 lag de stichteres van de eerste Karmel 

van Oirschot, moeder Maria Margaretha van de Engelen, 

in onze streken bekend als “de heilige non van Oirschot”, 

begraven in de doopkapel van de Sint-Jan. In 1795 werd 

een deel van haar gebeente opgegraven en jarenlang 

met eerbied in een Belgisch klooster bewaard.  
 

Toen er in 1931 opnieuw een Karmelietessenklooster in 

Oirschot werd gesticht, kwamen veel relieken van Moeder 

Maria Margaretha terug naar de Karmel van Oirschot. 

Negentig jaar mochten de zusters Karmelietessen hier in 

de voetsporen van Moeder Maria Margaretha een leven 

van gebed leiden. Nu echter gaat het kloostergebouw in 

ander handen over. 
 

Daarom zal haar gebeente, en een grote hoeveelheid 

doeken, doordrenkt met de olie die uit haar lichaam 

vloeide, worden overgebracht naar de Sint-

Janskathedraal. U bent van harte uitgenodigd bij deze 

plechtigheid aanwezig te zijn en samen met de zusters 

Karmelietessen de Vespers te bidden.  

Zaterdag 17 september, 16.00 uur 

 
 

25 jaar diaken  
 

Op 27 september 

viert diaken Tim 

Bangert zijn 25-jarig 

jubileum als diaken. 

Hij viert deze dag 

samen met zijn 

jaargenoten. Wij 

feliciteren Tim met zijn zilveren jubileum en bidden hem 

Gods rijke zegen toe in zijn vervulling van het 

diakenambt. Onze gelukwensen gaan uiteraard ook uit 

naar zijn vrouw Tjannie en hun drie kinderen.  
 

Van 1997 tot 2002 werkte Tim reeds in de Sint-Jan. Hij 

combineerde dat met het pastoraat in de Lucasparochie. 

Na een lange periode gewerkt te hebben voor het bisdom 

(benoemingenbeleid en verantwoordelijk voor het welzijn 

van priesters en diakens in het bisdom) is hij nu weer een 

vertrouwd gezicht in de kathedraal.  

Ad multos annos!! 
 

Plebaan Vincent Blom 

800 kaarsen 

voor 800 

verhalen 
 

Ter ere van de 800e 

verjaardag van de 

Sint-Jan van  

’s-Hertogenbosch 

lopen 800 mensen met kaarsen naar de Sint-Jan. 

Gewone mensen zoals u en ik, met elk ons eigen verhaal 

bij de Bossche kathedraal. Een verhaal over de historische 

waarde van het gebouw of over hét icoon van de stad.  

Of een verhaal over een doop, trouwerij of afscheid van 

een dierbare. Daarnaast is de Sint-Jan voor veel mensen 

onlosmakelijk verbonden met de Mariakapel en de Zoete 

Moeder.  
 

We verzamelen de verhalen en geven ze een plaats in de 

kathedraal. Op 1 oktober geven 800 kaarsen deze 

verhalen symbolisch weer.  
 

U mag meelopen, met of zonder verhaal. Iedereen is 

namelijk welkom om mee te lopen in deze zogeheten 

processie van het licht. Om 19.30 uur vertrekt de stoet 

naar de Sint-Jan. Een Sint-Jan die feestelijk verlicht is 

met kaarsen. Aanmelden is nodig zodat voor iedereen 

een kaars beschikbaar is op de locatie van vertrek. 
 

Meld u aan voor 25 september 

Wilt u meelopen in de processie van het licht? Dan kunt u 

zich op één van deze manieren aanmelden:  

❖ Stuur een e-mail naar 

800jaar@sintjandenbosch.nl 

❖ Of vul de kaart in die in de Sint-Jan ligt en stop 

die in de bus 

❖ Of bel naar het secretariaat  

(073) 613 03 14 (ma-di-do 9.30 tot 13.00 uur)  

Kathedraalschool 2022 - 2023 
 

Medio september verschijnt een folder met daarin 

het overzicht van activiteiten van de 

Kathedraalschool voor 2022-2023. Naast de Sint-

Jansavonden komt er een reeks bijeenkomsten over  

christelijke spiritualiteit, staan we stil bij de persoon 

van Titus Brandsma en organiseren we samen met 

Stadsklooster San Damiano een geloofscursus.  

In oktober opent de nieuwe reeks met twee avonden 

over de bouwgeschiedenis van de Sint-Jan.  

mgr. Liesen, bisschop van Breda,  

zal komen spreken over de 

persoon van Johannes.  

We hopen dat velen één of 

meerdere bijeenkomsten van  

de Kathedraalschool volgen.  

Geloofsvorming is en blijft 

belangrijk voor ons allen. 
 

Pastoresteam Sint-Jan 

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

jaar, ook voor 

vluchtelingen 

uit Oekraïne.  
 

Dit jaar vieren we dat 

onze Sint-Jan 800 

jaar bestaat. En 

daarin mag iedereen 

delen. Want de Sint-

Jan is een open kerk voor iedereen en ze vormt het 

kloppende hart van onze stad. Op het programma staan 

verschillende liturgische vieringen, openluchttheater en 

ook een feestelijk samenzijn met alle parochianen.  
 

Maar we willen ook omzien naar een groep mensen in 

onze stad die het op dit moment erg moeilijk heeft. Dat 

zijn de “tijdelijke Bosschenaren” uit Oekraïne, afkomstig 

uit een oorlogssituatie, die veiligheid gezocht hebben in 

Den Bosch. Ook zij mogen delen in onze vreugde om 800 

jaar Sint-Jan. De vluchtelingen uit Oekraïne, veelal 

vrouwen en kinderen, want hun mannen en vaders zijn 

achtergebleven in het thuisland, hebben maar weinig 

reden om te feesten. Zij zijn dagelijks met hun gedachten 

in hun thuisland en hun toekomst is nog steeds ongewis. 

Het merendeel van hen, bijna zeshonderd, verblijft niet bij 

particulieren, maar in kantoorgebouwen in de stad. 
 

Voor hen organiseert de commissie Sint-Jan 800 jaar, in 

samenwerking met de Vincentiusvereniging en de 

gemeente, op zondag 16 oktober een dag van samenzijn  

in sportcomplex de Maaspoort. Een echt diaconaal 

initiatief dus, voor mensen die het erg moeilijk hebben. 

Het wordt een middag van sfeervol samenzijn en 

ontmoeting, met muziek, een diner buffet en 

entertainment voor jong en oud. Zo laten wij ook de 

Oekraïners delen in onze feestvreugde en wel op gepaste 

wijze. Wij hopen dat het hun wat verlichting en 

verstrooiing mag geven in deze voor hen zo afschuwelijke 

tijd. Laten wij hen niet vergeten in ons gebed en met een 

kaarsje bij de Zoete Lieve Vrouw, want vrede in Oekraïne 

lijkt nog heel ver weg. 
 

Diaken Vladimir Palte 

 

Mariabedevaart speciaal 

voor gezinnen 
 

Op zaterdag 8 oktober vindt in 

Den Bosch een bedevaart-

nieuwe-stijl plaats - speciaal voor 

gezinnen.  
 

Een speelse, avontuurlijke 

ontdekkingstocht voor jong en oud rond de persoon van 

Maria. Op diverse plekken in en om de Sint-Jan vinden 

workshops en ontmoetingen plaats. Alle kinderen en hun 

ouders zijn natuurlijk van harte welkom. Meer informatie 

en aanmelden www.mariabedevaartdenbosch.nl 

 
‘Terugkomviering’ 
 

Zondag 18 september is er in de 

Sint-Jan een speciale Eucharistie-

viering voor allen die in het 

voorbije jaar een sacrament 

hebben ontvangen. Graag 

nodigen wij bruidsparen, 

doopouders, gezinnen van de 

communicantjes en vormelingen 

uit om te komen. 

Samen met jullie willen we 

terugkijken op de feestelijke 

momenten en jullie uitnodigen 

voor een samenkomst rond de Sint-Jan. 
 

Van harte welkom zondag 18 september in de Mis van 

12:00 uur. Na afloop is er een kort samenzijn met een 

hapje en een drankje. Opgeven is wenselijk: 

secretariaat@sintjandenbosch.nl  
 

Pastoresteam Sint-Jan 
  

Feest- en gedenkdagen in september 
 

1 september Wereldgebedsdag voor behoud 
van de schepping 

 

2 september Eerste Vrijdag van de maand 
 

3 september H. Gregorius de Grote,  
paus en kerkleraar 

 

4 september Plechtige Viering 800 jaar Sint-Jan 
Zaligverklaring van Paus Johannes 
Paulus I te Rome 

 

5 september H. Moeder Teresa 
 

8 september Feest van Maria Geboorte 
 

12 september De heilige naam van Maria 
 

13 september H. Johannes Chrysostomus,  
bisschop en kerkleraar 

 

14 september Feest van Kruisverheffing 
 

15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten 
 

16 september HH. Cornelius en Cyprianus, 
martelaren 

 

17 september H. Lambertus, bisschop en martelaar 
 

20 september HH. Andreas en Paulus en gezellen, 
martelaren van Korea 

 

21 september  H. Matteüs, apostel en evangelist 
 

23 september H. Pater Pio, priester 
 

26 september  HH. Cosmas en Damianus,  
martelaren 

 

27 september H. Vincentius a Paulo, priester 
 

29 september HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, 
aartsengelen 

 

30 september H. Hiëronymus, priester en kerkleraar 

http://www.sintjandenbosch.nl/
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ACTIVITEITEN ROND 
‘SINT-JAN 800 JAAR’ 
in september  
 

2 september ⬧ 
avondopenstelling Sint-Jan  
Ook de Sint-Jan is geopend tot 

23:00 uur tijdens de Bossche 

Zomernacht. Ervaar de Sint-Jan. 
 

4 september 11.00 uur ⬧ 

Jubileumviering 

Feestelijke Eucharistieviering b.g.v. 

de 800e verjaardag van de Sint-

Jan. Hoofdcelebrant is mgr. De 

Korte. Een viering uit dankbaarheid 

voor 800 jaar Bossche Sint-Jan. 

Tijdens deze viering wordt een speciaal voor dit jubileum 

gecomponeerd motet voor het eerst gezongen. Het heeft 

als titel: ‘Als wij uw Huis binnengaan’ en is geschreven en 

gecomponeerd door Chris Fictoor. 
 

8-18 september ⬧ Strijd 

om de Kathedraal 

Theateruitvoering in de tuin 

van de Sint-Jan: ‘Strijd om de 

kathedraal’. Een theater- 

bewerking van het gelijknamige boek van Jacques Vriens 

Informatie en reserveren: www.strijdomdekathedraal.nl  
 

7 september ⬧ Opening werkjaar 

Opening van het pastoraal werkjaar van het bisdom. 

Samen met de priesters, diakens, catechisten en 

pastoraal medewerkenden van ons bisdom viert de 

bisschop om 16.00 uur de Eucharistie in de kathedraal. 

Zo deelt ook het pastoraal kader van ons bisdom in de 

viering van ‘Sint-Jan 800 jaar’. Op 7 september wordt 

zichtbaar dat de Sint-Jan als kathedraal de Moederkerk 

van ons bisdom is. Uiteraard zijn ook alle parochianen 

van harte welkom bij deze viering. 
 

10 en 11  september ⬧ Open 

Monumentendagen 

Speciale tentoonstelling in de 

Sint-Jan met medewerking van 

Museum Krona Uden (museum 

voor religieuze kunst). De moeite waard om te bezoeken.  
 

Op zaterdag 10 september om 10 uur en op zondag 11 

september om 17 uur worden de klokken van de Sint-Jan 

handmatig geluid door klokkenluiders van de Kring 

Vrienden (onder leiding van stadsbeiaardier Joost van 

Balkom). 

13 september ⬧ Bezoek bisschoppenconferentie 

Bezoek van de Nederlandse bisschoppenconferentie. De 

bisschoppen van Nederland bezoeken de jarige Sint-Jan 

en vieren er om 17.30 uur samen de Eucharistie. De 

viering is voor iedereen vrij toegankelijk. 
 

Orgelconcert 

Op 13 september schenkt de organiste-

titulaire Véronique van den Engh 

aandacht aan ‘Sint-Jan 800 jaar’ tijdens 

een bijzonder orgelconcert. 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, vele jaren rector cantus (1965-1991) en organist 

(1991-2008) van de Sint-Jan. Aanvang 20.00 uur. 

Toegangsprijs € 10,00. 
 

25 september ⬧ KRO TV mis  
Deze zondag start om 10.00 uur met een 

feestelijke Hoogmis in het kader van het 

achtste eeuwfeest en wordt rechtstreeks uitgezonden 

door de KRO-televisie.  

De H. Mis van 12:00 uur vindt gewoon doorgang. 
 

Poëzie rond de Sint-Jan 

In samenwerking met Huis73 vindt deze  

zondag het festival ‘Poëzie rond de  

Sint-Jan’ plaats. en programma boorde- 

vol voordrachten, workshops en zelfs  

een dichtwedstrijd! Voor meer  

informatie: www.huis73.nl 
 

1 oktober ⬧ Avond van het licht 

Op 1 oktober vieren wij de avond van het licht. Zie voor 

meer informatie en aanmelding elders in deze 

nieuwsbrief. 
 

2 oktober ⬧ Jubileumzitting 

Op 2 oktober is om 15.00 uur in de Sint-

Jan een bijzondere jubileumzitting met 

medewerking van de Schola Cantorum. 

Tijdens deze samenkomst doorlopen we 

800 jaar Sint-Jan. Ook de Schola maakt 

een muzikale reis door deze acht 

eeuwen. Een boeiend en verrassend programma. Ook bij 

deze jubileumzitting is iedereen van harte welkom 
 

In de hele maand september 

Foto-expositie van Marc Bolsius in Huis73/Bieb 

Thema: de Sint-Jan door de lens van Marc Bolsius 

 
 

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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