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Algemene informatie en opgave
Secretariaat parochie Sint-Jan (plebanie) 
Geopend: maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur

Gods liefde leren leven

Onder dit motto gaat vanaf oktober een
nieuw seizoen Kathedraalschool van start

Naast de liturgie en de diaconie is de geloofsvorming of catechese een be-Naast de liturgie en de diaconie is de geloofsvorming of catechese een be-
langrijk onderdeel van het katholieke geloof. Catechetisch onderricht, zo 
stelt het Tweede Vaticaansconcilie, is er op gericht om door belichting van 
de H. Schrift en de Traditie het geloof van de mensen te doen uitgroeien tot 
een levend, bewust en werkdadig geloof. (Christus Dominus, nr 14)

In het beleidsplan van onze parochie neemt deze geloofsoverdracht een be-
langrijke plaats in. Naast de catechese in aanloop naar het ontvangen van 
een sacrament (huwelijk, doop, eerste communie en vormsel) is een meer 
permanente geloofsvorming van groot belang.

Vanuit de Middeleeuwen waren kathedralen niet alleen plaatsen waar het 
geloof werd gevierd, het werd er ook onderwezen. De Kathedraalschool wil
in die traditie staan.

Geloofsvorming is immers van wezensbelang voor de toekomst van onze paro-
chie en van de Kerk in het algemeen. Wij nodigen u van harte uit om Gods 
liefde te leren leven. Wij hopen u bij één of meerdere activiteiten te mogen 
ontmoeten.

In deze folder leest u over de activiteiten die wij in dit kader willen aanbieden. 
Een breed aanbod: bijbelavonden, een geloofscursus en bezinningsavonden. 

Pastoraal team parochie Sint-Jan
Diaken Tim Bangert
Diaken Vladimir Palte
Plebaan Vincent Blom
Anne van Beljouw - van de Sande, parochiesecretariaat

Stadsklooster San Damiano
Broeder Jan ter Maat ofm



Sacramentenvoorbereiding

Huwelijksvoorbereiding
Ieder jaar wordt vanuit de parochie een reeks voorbereidingsavonden gehou-
den voor hen die zich voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van 
het huwelijk. Zowel de pastores als gastechtparen werken mee aan deze 
avonden die een interactief karakter dragen. 

Doopvoorbereiding
Maandelijks vindt op een donderdagavond de doopvoorbereiding plaats. In 
een gezamenlijke bijeenkomst bereiden de ouders zich voor op de doopplech-
tigheid. Aan de hand van de doopliturgie worden ook alle tekens en symbolen 
verklaard. Daarnaast gaan we in op wat het betekent om je kind te laten 
dopen en hoe de geloofsopvoeding in het gezin gestalte kan krijgen.

Eerste Communie en Vormselvoorbereiding
Na de doop volgen nog twee sacramenten die de initiatie (opname) in de ge-
meenschap van de r.k. Kerk bekrachtigen. Rond het zevende levensjaar is dat 
de Eerste H. Communie en rond het twaalfde levensjaar het sacrament van 
het Vormsel. Voor beide sacramenten is er een eigen voorbereiding, afge-
stemd op de leeftijd en de leefwereld van de kinderen. De ouders worden 
actief bij deze voorbereiding betrokken. 

Informatie en opgave voor de sacramenten loopt via het secretariaat.

Cursusaanbod

7 en 14 februari 2023 - Bijbelavonden rond Johannes
Mgr. J. Liesen, bisschop van Breda en exegeet, neemt ons mee in het werk Mgr. J. Liesen, bisschop van Breda en exegeet, neemt ons mee in het werk 
van de apostel en evangelist Johannes. Johannes, patroon van onze parochie 
en de kathedraal, heeft ons het vierde evangelie, drie brieven en het laatste 
bijbelboek, de Apocalyps, nagelaten. Door deze geschriften komt de persoon 
van onze parochiepatroon tot leven. Aanvang 19.30 uur in de plebanie.

Februari/maart/april - Geloofscursus
In een reeks van tien avonden wordt kennisgemaakt met het christelijk In een reeks van tien avonden wordt kennisgemaakt met het christelijk 
geloof. De geloofsbelijdenis, de geboden, het gebed, de Bijbel. Alles passeert 
tijdens de avonden de revue. Deze reeks is voor hen die zich voor het eerst of 
opnieuw willen verdiepen in het christelijke- en katholieke geloof. De avon-
den worden georganiseerd door de parochie van de Sint-Jan en Stadsklooster 
San Damiano.
Data: 6 – 13 – 27 februari, 6 – 13 – 20 – 27 maart, 3 – 17 – 24 april 2023
De avonden beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in het Franciscushuis 
aan de Van der Does de Willeboissingel (naast Stadsklooster San Damiano).

Maart 2023 - Cursus christelijke spiritualiteit
Vicaris J. Schröder verzorgt in de veertigdagentijd een reeks inleidingen in de Vicaris J. Schröder verzorgt in de veertigdagentijd een reeks inleidingen in de 
christelijke spiritualiteit. De inleider staat stil bij de kenmerken en ontwikke-
lingen van de christelijke spiritualiteit, spiritualiteit en Kerk, de oude kloos-
terregels als bron voor nieuwe spiritualiteit en bij enkele heiligen die van-
daag gidsen zijn op de weg van het christelijk geloof (o.a. Teresa van Avila, 
Edith Stein, Johannes Paulus II, Charles de Foucault).
Data: 2 – 9 – 16 – 24 – 30 maart 2023 om 19.30 uur in de plebanie.

Maart 2023 - Basiscursus voor kosters
Aan de hand van het kostersboek, uitgegeven door het Centrum voor Paro-
chiespiritualiteit in Nijmegen, bespreken we de opbouw van het liturgisch 
jaar en de liturgie van de diverse sacramenten. Dit alles vanuit het gezichts-
punt van de koster en zijn rol en taak bij de liturgie. Ook praktische vaardig-
heden komen aan de orde.
Data: 7 – 14 – 21 – 28 maart 2023 om 19.30 uur in de plebanie.

April/mei 2023 - Vervolgcursus kosters
Als voortzetting van de basiscursus voor kosters van afgelopen jaar, wordt 
een vervolgcursus geboden. We gaan dieper in op de inhoud van de Eucharis-
tie en de sacramenten. Dit alles in het perspectief van het dienstwerk van de 
koster. Ook in deze vervolgcursus komen praktische vaardigheden aan bod die 
bij het werk van een koster komen kijken.
Data: 13 – 20 april, 11 – 18 mei om 19.30 uur in de plebanie.

Programma Kathedraalschool 2022 - 2023
Voor alle activiteiten geldt dat het wenselijk is om u via e-mail of telefoon op 
te geven voor deze bijeenkomsten.

Sint-Jansavonden
Aanvang steeds om 19.30 uur op de plebanie.

11 en 18 oktober 2022 - 800 jaar kunsthistorie Sint-Jan
Door kunsthistoricus en parochiaan Robbie Dell’Aira.Door kunsthistoricus en parochiaan Robbie Dell’Aira.
11 oktober:  architectuur van de Sint-Jan in Europees perspectief
18 oktober:  meesterwerken in de Sint-Janskathedraal

10 en 24 november 2022 -  Titus Brandsma
Leden van de Nederlandse Karmelorde geven twee bezinningsavonden
over de in mei heilig verklaarde Titus Brandsma. In de jaren van het Nazi-
regime kwam hij op voor recht, gerechtigheid en vrijheid. Hij keerde zich regime kwam hij op voor recht, gerechtigheid en vrijheid. Hij keerde zich 
tegen de deportatie van joden en ijverde voor een vrije pers in jaren van
onderdrukking. Hij overleed in juli 1942 in concentratiekamp Dachau.

12 december 2022 - Franciscus van Sales
In 2022 is het 400 jaar geleden dat de heilige Franciscus van Sales overleed.
Franciscus was bisschop van het door de Reformatie verscheurde bisdom Franciscus was bisschop van het door de Reformatie verscheurde bisdom 
Genève. Hij investeerde in een gedegen intellectuele en spirituele vorming 
van zijn priesters en een grondige catechese van de gelovigen. Zijn gedrukte 
publicaties verschenen periodiek en worden beschouwd als de eerste katho-
lieke krant ter wereld. Daarom is hij beschermheilige van de katholieke pers. 
Een heilige met actuele betekenis in een wereld vol van fake-news.

16 januari 2023 - Frans van der Lugt
Op de eerste Sint-Jansavond in 2023 zal pater Jan Peters sj, islamoloog en 
arabist, stilstaan bij het leven van zijn medebroeder en huisgenoot Frans van 
der Lugt die in april 2014 in het Syrische Homs werd vermoord. Een moord die 
de wereld, en Nederland in het bijzonder, schokte. Pater Frans bleef, ondanks 
het geweld van de oorlog, op zijn post. Hij bleef er ten dienste van zijn
medegelovigen en voor allen die een beroep op hem deden.

13 en 20 juni 2023 - De Eucharistie
Rond Sacramentsdag gaan twee avonden over de Eucharistie: wat we vieren, Rond Sacramentsdag gaan twee avonden over de Eucharistie: wat we vieren, 
de opbouw van de liturgie van de Eucharistie met de diverse riten, symbolen 
en handelingen. De avonden zijn bedoeld voor allen die zich willen verdiepen 
in het sacrament van de Eucharistie. Tevens zijn deze avonden aanbevelings-
waardig voor hen die actief zijn in de liturgie als lector, acoliet of koorzanger.
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