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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 - 20.15 uur  

vrijdag   15.00 uur - 17.00 uur 
 

Openingstijden info-balie 

maandag gesloten 

di en do 11:30 uur – 16:30 uur 

wo, vrij en za 10:30 uur – 16:30 uur 

zondagen 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 
 

 
 

Kerstvieringen 

De tijden van de kerstvieringen 

vindt u op de losse extra bijlage bij 

deze nieuwsbrief. 

Alle vieringen kun u live volgen op 

YouTube: Sint-Jan Den Bosch 

Gedachten bij de kerststal 
 

‘Deur naar een geluk dat eeuwig duurt’. Deze woorden, ontleend aan de 

eerste prefatie van de advent, vormen het thema van de kerststal in de 

Sint-Jan. De kerststal staat in het teken van het jubileum ‘Sint-Jan 800 jaar’. 

Ook de kathedraal is immers een deur naar het geluk dat eeuwig duurt. 
 

Dit jaar wordt de geboorte van Christus uitgebeeld in de Middeleeuwse stad 

’s-Hertogenbosch. We komen binnen door een grote stadspoort die haar 

deuren voor ons opent. Door die deur mogen wij binnengaan en via een 

Middeleeuws straatje onze weg vervolgen naar Hem die het geluk is dat 

eeuwig duurt: het Kind van Betlehem, Jezus Christus. Door zijn 

menswording, door zijn lijden, sterven en verrijzen heeft Jezus ‘voor ons 

allen opengedaan die deur naar een geluk dat eeuwig duurt.’ (prefatie I van 

de advent). Wij zien, zo vervolgt dit gebed, vol hoop en vastberaden naar 

die toekomst uit. Het wijst naar onze uiteindelijke bestemming om te mogen 

leven in Gods heerlijkheid. De herders en de Wijzen hebben dat als eersten 

ervaren. Daarom staan zij tezamen rond de kribbe in de kerststal. 
 

Kerstmis wil ons allen deelgenoot maken van dat geluk. En wie verlangt 

er niet naar een blijvend en duurzaam geluk in zijn of haar leven. Geluk 

met eeuwigheidswaarde. Daarvoor is God mens geworden in zijn Zoon. 

Dat vieren we met Kerstmis. 
 

Onze kerststalbouwers hebben er dit jaar voor gekozen om het Kind van 

Betlehem geboren te laten worden in de in aanbouw zijnde Sint-Jan. Een 

knipoog naar de 800e verjaardag van de kathedraal! De Sint-Jan is in 

aanbouw, we zien de steigers en het beeldhouwwerk. Een verwijzing dat 

wij vandaag de opdracht hebben om de Kerk van Christus op te bouwen. 
 

In de afgelopen twee jaar werd het geboortetafereel in de kerststal 

voorafgegaan door het uitbeelden van het bezoek van de engel Gabriël 

aan Maria, de timmerwerkplaats van Jozef en de tocht van Jozef en Maria 

van Nazaret naar Betlehem. Dit jaar is er voor gekozen om twee 

momenten na de geboorte van Jezus extra te belichten: zijn opdracht in 

de tempel van Jeruzalem op de veertigste dag na zijn geboorte (Lc. 2, 22-

40) en de vlucht van de Heilige Familie naar Egypte om te ontkomen aan 

de wreedheid van Koning Herodes die de pasgeboren Koning der Joden 

naar het leven stond. (Mt. 2, 13-15)  Het is mooi om zo ook het vervolg 

van het kerstverhaal tot leven te brengen.  
 

De kerststal in de 800-jarige Sint-Jan vormt de opmaat naar 

de kerststal van 2023. In dat jaar wordt wereldwijd herdacht  

dat het dan precies 800 jaar geleden is dat de heilige  

Franciscus van Assisi voor het eerst de kerststal heeft  

uitgebeeld in het Italiaanse Greccio. Volgend jaar zal de  

kerststal in de Sint-Jan rondom de heilige Franciscus  

worden opgebouwd. 
 

Voor u, en allen die u dierbaar zijn, een zalig kerstfeest.  

Ga binnen door de deur naar een 

geluk dat eeuwig duurt. 
 

 

Plebaan Vincent Blom 
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Kerstmis: God gebeurt.  
 

Met Kerstmis vieren wij  de 

geboorte van Christus. Het verhaal 

van het kindje dat geboren werd in 

die koude stal in Bethlehem 

vertedert ons ieder jaar weer 

opnieuw. Geen wonder dat velen 

meer gevoel hebben bij Kerstmis dan bij Pasen, hoewel 

de verrijzenis van onze Heer voor christenen de 

belangrijkste gebeurtenis is en dus de grootste feestdag. 

Maar als het alleen maar zou blijven bij een vertederend 

verhaal, dan zou het Kerstverhaal misschien al lang 

vergeten zijn en dat is bij velen wellicht ook het geval. 

Kerstmis krijgt in onze samenleving steeds meer de 

betekenis van een profaan winterfeest. Terugkeer naar de 

oude Germanen die in december het feest van de 

zonnewende vierden, hun huizen versierden met groene 

takken en elkaar geschenken gaven. 
 

Maar voor christenen blijft de viering van de geboorte van 

Jezus een mysterievol en ontzagwekkend gebeuren. God 

is mens geworden. In Christus heeft Hij zichzelf 

geopenbaard en getoond dat Hij de mens nabij wil zijn. 

Hij heeft ons mensen uitgekozen als partners en 

verbondsgenoten om mee te bouwen aan Zijn Koninkrijk 

van gerechtigheid en vrede. In de geboorte van Jezus 

wordt uitgedrukt dat God gebeurt. Met Jezus vangt de 

goddelijke opdracht aan de mens aan om concreet met 

God mee te doen om gerechtigheid te bewerkstelligen. 

Dat gegeven verheft de mens boven zichzelf en geeft het 

leven zin en betekenis. Daarom vervult het Kerstfeest de 

gelovige met ontzag en verwondering. In het kind in de 

stal raken hemel en aarde elkaar. Hij heeft ons getoond 

dat God gebeurt overal waar mensen zich inzetten om 

ongelijkheid, lijden, onderdrukking en onverschilligheid te 

overwinnen. God gebeurt daar waar onderlinge  

liefde is. Moge het geheimvolle gebeuren  

van de geboorte van Christus ons daartoe  

niet alleen met Kerstmis inspireren, maar  

elke dag van ons leven. 
 

Diaken Vladimir Palte 
 

 

Advent in  

San Damiano 
 

We krijgen in de advent 

vier weken de tijd om ons 

voor te bereiden op de komst van onze Heer. We zullen 

bidden, zingen en ons bezinnen op teksten van de profeet 

Jesaja. Het centrale thema voor deze vieringen is de 

oproep tot Vrede. Vrede die vaak zo ver te zoeken is in 

onze wereld en waar wij zo naar verlangen.  

In december vinden de vieringen om 19.30 uur plaats op 

de zaterdagen 3, 10 en 17 december in de 

Magdalenakapel i.p.v. in de kloosterkerk. Tot 5 minuten 

voor aanvang van de viering kunt u aanbellen bij de 

portier, Van der Does de Willeboissingel 12 in Den Bosch. 

Een interview met 

Pierre Schippers, 

kerstbouwer 
 

“Kerst begint voor mij al 

bijna tien jaar in 

september. Dan start 

namelijk het bouwen van 

de kerststal bij de Sint 

Janskathedraal in Den 

Bosch. Soms is buiten nog 

een hittegolf gaande en 

ben ik binnen al een 

kerststal aan het 

timmeren. We werken dan 

de hele dag en nemen 

alleen pauze tijdens de 

Heilige Mis of een begrafenis. Want dan willen ze 

natuurlijk geen timmergeluiden op de achtergrond. 

Meestal doe ik dat vier dagen per week samen met een 

team van 25 andere enthousiaste vrijwilligers.  
 

Als de kerststal klaar is, mogen eerst de vrijwilligers en 

hun families een kijkje gaan nemen. “Heb jij die gebouwd 

opa”, vragen mijn kleinkinderen dan terwijl ze dingen 

aanwijzen. Dan voel ik me vreselijk trots. Ik leg ze dan uit 

hoe we bepaalde elementen voor elkaar hebben 

gekregen. Zo stond er afgelopen jaar een kameel op een 

brug. Dan vertel ik hoe we een lift hebben gehuurd om die 

kameel daarop te krijgen. We maken er ieder jaar weer 

iets compleet anders van, afhankelijk van het thema. 

Hierdoor is het elk jaar weer nieuw voor de bezoekers. 

Een vast element is een stal vol opgezette dieren:  

schapen, honden, katten, vogels de os en de ezel de 

kameel en nog veel meer. Dat vinden de kinderen 

natuurlijk prachtig. Vorig jaar hadden we bewegende 

Jozef en Maria beelden en schapen die blatende 

geluidjes maakten. En elk jaar staan er zo’n 75 kerst-

bomen in de kooromgang met lampjes die de kerstbomen 

belichten en vogeltjes erin. Alleen al de geur als je 

binnenkomt, zorgt ervoor dat je in kerststemming komt.  
 

Dit jaar hebben we van een theatervoorstelling allemaal 

spullen over mogen nemen om een straatje te kunnen 

bouwen die door de hele kooromgang (kerststal) loopt. Zo 

kregen we taferelen van een bakker, slager en 

groenteboer waarmee we een verhaal gaan vertellen. We 

verwachten weer een hoop bezoekers, vorig jaar waren 

het er door de coronasluiting zo’n 20.000. Andere jaren 

telden we wel 70.000 bezoekers en meer. Prachtig om 

die belangstelling te zien, soms staan er lange rijen voor 

de Sint-Jan om binnen te mogen komen. En binnen staan 

ze met verwondering te kijken, dan weten wij waar we het 

voor doen. Zeker in deze tijden waarin mensen het niet 

allemaal even breed hebben om zelf bijvoorbeeld een 

kerstboom te kunnen kopen om de kerstsfeer in huis te 

halen, is het mooi dat ze die hier kunnen ervaren. Dat ik 

daar een steentje in kan bijdragen, voelt bijzonder.”  
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Ontvang het Vormsel,  

doe je mee? 
  

Jezus helpt ons te leven met kracht. 

Met Pinksteren zond Jezus de kracht  

van de heilige Geest over zijn leerlingen. 

Door de kracht van de heilige Geest  

gingen Jezus’ leerlingen overal naar toe  

om mensen te dopen en over Jezus te vertellen. De Heilige 

Geest geeft ons de kracht en het vertrouwen om ons 

mooiste leven te leven. 
  

Bij het Vormsel zeg je zelf dat je bij de Kerk wilt horen. 

Bovendien vraag je of de heilige Geest je wil helpen op jouw 

weg door het leven. De bisschop of zijn plaatsvervanger legt 

zijn hand op je hoofd en zalft je met Chrisma, net als tijdens 

de Doop. Je wordt maar één keer gevormd, net als je ook 

maar één keer wordt gedoopt. 
  

Op donderdag 12 januari 2023 is er om 19:30 uur een 

eerste bijeenkomst voor ouders en kinderen in de 

Bouwloods waar je meer kunt horen over het traject 

richting het Vormsel. Belangrijke data zijn in ieder geval 

de zaterdagen 11 maart en 15 april en zondag 7 mei. En 

op zondag 4 juni is dan de viering van het Vormsel. 
  

Jullie kunnen je aanmelden voor het Vormsel bij het 

secretariaat. Doe je mee? 

secretariaat@sintjandenbosch.nl 
  

Pastoraal team Sint-Jan 

 

Wereld Jongeren Dagen 2023 
 

In de grote vakantie van 2023 

worden de Wereldjongerendagen 

gehouden in Lissabon, Portugal. 

Stadsklooster San Damiano 

organiseert twee informatie-

middagen. We vertellen je wat je 

allemaal kunt verwachten en 

proberen je een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van 

hoe WJD 2023 eruit gaat zien. 
 

Waar? 

Stadsklooster San Damiano Den Bosch 

Van der Does de Willeboissingel 11 
 

Wanneer? 

Zondag 18 december 2022 • 16.00 - 17.30 uur 

Zondag 22 januari 2023 • 16.00 - 17.30 uur 

Op beide data wordt dezelfde informatie verteld. 
 

Voor wie? 

Iedereen die in de zomer van 2023 tussen de 16 en 35 

jaar oud is, en interesse heeft in de WJD in Lissabon. 
 

Wil je erbij zijn?  

Meld je aan door een mailtje of appje te sturen naar 

broeder Jan. Laat weten bij welke middag je erbij bent. 

(06) 48 18 42 77 

s-hertogenbosch@minderbroedersfranciscanen.net 

 

Inzameling 

voedselbank bij 

klooster San Damiano  

 

Zoals voorgaande jaren zal 

Stadsklooster San Damiano ook 

dit jaar tijdens de Adventstijd 

houdbare levensmiddelen 

inzamelen voor de mensen die afhankelijk zijn van de 

voedselbank. Net zoals ook de drie wijzen hun gaven aan 

het Kerstkind kwamen aanbieden. Zo kunnen we 

bijdragen om mensen die het minder goed hebben een 

feestelijke kerst te laten vieren. 
 

Vanaf zaterdag 26 november t/m zaterdag 24 

december kunnen houdbare levensmiddelen worden 

ingeleverd. Daarnaast kunnen ook drogisterijartikelen en 

was- en schoonmaakmiddelen heel goed gebruikt 

worden. Ook kunt u uw kerstpakket inleveren, zodat dit 

gegeven kan worden aan mensen die van de 

voedselbank afhankelijk zijn. 
 

Het inleveren kan op de volgende tijden: 

Maandag t/m zaterdag van 9.30 - 16.30 uur bij de 

portier van het klooster, ingang links van de kerk gelegen, 

Van de Does de Willeboissingel 12. 

Op zondagen staat er in de kloosterkerk een fiets van 

stichting Loods. Men kan de goederen in de rode fietsbak 

doen. 

  

Kathedraalschool in december en 
januari 
 

Na Titus Brandsma worden in december en januari twee 

andere inspirerende figuren belicht. 
 

12 december   Franciscus van Sales  

In 2022 is het 400 jaar geleden dat de heilige 

Franciscus van Sales overleed. Als kerkhervormer 

investeerde Franciscus in een intellectuele en spirituele 

vorming van zijn priesters en een catechese van de 

gelovigen. Zijn publicaties verschenen periodiek en 

worden beschouwd als de eerste katholieke krant ter 

wereld. Daarom is hij de beschermheilige van de 

katholieke pers. Een heilige met actuele betekenis. 
 

16 januari 2023   Frans van der Lugt 

Pater Jan Peters sj, islamoloog en arabist, zal 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 mede- 

gelovigen en voor allen die een beroep  

op hem deden. 
 

Pastoresteam Sint-Jan 
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Afsluiting jubileumjaar 

‘Sint-Jan 800 jaar’ 
 

Op woensdag 27 december viert de Kerk 

het feest van de apostel en evangelist 

Johannes, patroon van onze parochie en 

van de kathedraal. Op deze dag willen we 

het jubileumjaar van de Sint-Jan afsluiten. 

Om 12.30 uur is er een H. Mis waarin de afsluiting van dit 

jubeljaar wordt gevierd. Aan het einde van deze viering 

wordt een speciale herdenkingssteen onthuld die ons 

blijvend herinnert aan de viering van de 800e verjaardag 

van de Sint-Jan. Daarnaast zal ook de kist worden 

verzegeld met daarin alle brieven en kaarten met wensen 

en gedachten die in dit jubileumjaar zijn opgeschreven.  
 

Rond 1 en 2 oktober zijn vele kaarten met goede wensen 

en gedachten rond de Sint-Jan verzameld. Daarnaast 

hebben de bisschop, plebaan, commissaris van de 

Koning en de burgemeester een brief geschreven die in 

deze kist zijn ingesloten. Deze kist zal voor 100 jaar 

gesloten moeten blijven. Op ietwat spectaculaire wijze zal 

de kist aan het einde van de viering omhoog worden 

gehesen in de koepel en boven het alziend oog worden 

bewaard. 
 

We hopen dat velen op 27 december om 12.30 uur de 

afsluiting van het jubileumjaar meevieren. 
 

Geef vandaag voor 

de kerk van 

morgen 
Actie Kerkbalans 2023 

komt eraan 
 

In januari doet onze parochie mee aan de Actie 

Kerkbalans. Tijdens deze actieperiode zullen we u als 

kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we 

ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. 

Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk 

van morgen’. Want ook in de toekomst willen we samen 

kerk-zijn en naar elkaar omzien, van betekenis zijn voor 

mensen die verdieping en ontmoeting zoeken en uit-

nodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor 

zich hebben.  
 

We hebben uw steun nodig. Want als kerk krijgen we 

geen subsidie. De bijdrage van onze leden is noodzakelijk 

om te kunnen bestaan. Tussen 14 en 28 januari ontvangt 

u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We 

hopen dat we weer op u mogen rekenen! Door vandaag 

te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang 

voor staat. Op naar de kerk van morgen. 

 

 
 

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     

Feest- en gedenkdagen in de periode  
2 december – 9 januari 
 

2 december Eerste Vrijdag van de maand 
 

3 december H. Franciscus Xaverius, priester 
 

6 december H. Nicolaas, bisschop 
 

7 december H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 
 

8 december Hoogfeest Maria Onbevlekt 
Ontvangen 

 

9 december H. Juan Diego (Guadalupe) 
 

10 december H. Maagd Maria van Loreto 
 

11 december Zondag Gaudete 
 

13 december H. Lucia, maagd en martelares 
 

14 december H. Johannes van het Kruis,  
priester en kerkleraar 

  Guldenmis ter ere van Maria’s  
moederschap 

 

17 december Start noveen voor het feest van  
de geboorte des Heren 

 

25 december Hoogfeest van Kerstmis – Geboorte  
van de Heer 

 

26 december H. Stefanus, eerste martelaar 
 

27 december Hoogfeest H. Johannes, patroon van 
parochie en kathedraal 

  Afsluiting van het jubileumjaar  
‘Sint-Jan 800 jaar’ 

 

28 december HH. Onschuldige (onnozele) kinderen 
van Betlehem 

 

30 december Feest H. Familie van Jezus, 
Maria en Jozef 

 

31 december H. Silverster, paus 
 

1 januari H. Maria, Moeder van God 
 

2 januari HH. Basilius en Gregorius, 
bisschoppen en kerkleraren 

 

3 januari Gedachtenis van de Heilige  
Naam Jezus 

 

6 januari Eerste Vrijdag van de maand 
 

8 januari Viering Openbaring des  
Heren – Driekoningen 

 

9 januari Feest van de Doop van de Heer 

http://www.sintjandenbosch.nl/
mailto:plebaanblom@sintjandenbosch.nl
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Vieringen rond Kerstmis en de 

jaarwisseling 
 

Graag nodigen wij u uit voor de viering van het 

Kerstfeest in de Sint-Jan. Het stemt tot grote 

dankbaarheid dat we na twee jaar weer op 

vertrouwde wijze het geboortefeest van onze Heer 

mogen vieren. We hopen dat velen de weg naar stal 

in de Sint-Jan weten te vinden. 

In alle Kersvieringen, alsmede met oud- en nieuwjaar 

en op Driekoningenzondag, zingt de Schola 

Cantorum o.l.v. Jeroen Felix. Veronique van den 

Engh verzorgt het orgelspel. 
 

10 december 19.00 uur Kerstconcert 

Kerstconcert van Schola Cantorum.  
 

14 december 19.00 uur Guldenmis  

H. Mis in een uitsluitend door kaarsen verlichte  

Sint-Jan. 
 

18 december 20.00 uur  

Festival of Lessons and Carols 

Adventsviering uit de Anglicaanse traditie ter 

voorbereiding op Kerstmis 
 

24 december  

08.30 uur H. Mis  

12.30 uur Vigiliemis van Kerstmis 
 

24 december - Kerstavond 

16.30 uur Inluiden van het Kerstfeest.  

De klokkenluiders van de Sint-Jan luiden 

(handmatig) de klokken van de 

kathedraal ter aankondiging van het 

Kerstfeest. 
 

17.00 uur Kerstviering voor jong en oud 

Gebedsviering met medewerking van de 

Politieharmonie 
 

21.00 uur Plechtige Nachtmis 

00.00 uur Pontificale Nachtmis 
 

25 december - Eerste Kerstdag –  

Geboorte van de Heer  

08.00 uur Herdertjesmis 

Gezinnen met jonge kinderen zijn 

bijzonder uitgenodigd 
 

10.00 uur Pontificale Hoogmis 

12.00 uur Plechtige Eucharistie 

 

26 december - Tweede Kerstdag – H. Stefanus 

11.00 uur Pontificale Hoogmis 

Aansluitend informeel kerstconcert door 

de Schola 
 

27 december - Hoogfeest H. Johannes 

Evangelist, patroon van parochie en kathedraal 

08.30 uur H. Mis 

12.30 uur Gezongen H. Mis bij de afsluiting van het 

jubileumjaar 
 

28-29-30 december 

08.30 uur H. Mis 

12.30 uur H. Mis 
 

31 december - Oudejaarsdag 

08.30 uur H. Mis 

12.30 uur Gezongen Hoogmis bij de afsluiting van 

het jaar 2022 
 

1 januari 2023 - Nieuwjaarsdag –  

H. Maria, Moeder van God 

11.00 uur Pontificale Hoogmis 
 

2 t/m 7 januari 

08.30 uur H. Mis 

12.30 uur H. Mis 
 

8 januari - Openbaring des Heren - Driekoningen 

10.00 uur Pontificale Hoogmis 

12.00 uur Gezongen Eucharistie 
 

16.30 uur Start Driekoningenintocht vanaf de Markt 

17.15 uur Driekoningenviering in de Sint-Jan 
 

 

Kerststal Sint-Janskathedraal 

‘Deur naar een geluk dat eeuwig duurt’ 
 

Vanaf zondag 11 december is de kerststal in Sint-

Jan weer te bezoeken.  
 

Om het aantal bezoekers 

te kunnen spreiden, 

lange wachttijden te 

voorkomen en u de 

gelegenheid te geven 

rustig de kerststal te 

bewonderen vragen we 

om vooraf te reserveren 

voor een bepaald tijdstip 

op een gekozen dag. 

www.kerststal-sint-jan.nl 

http://www.sintjandenbosch.nl/
http://www.kerststal-sint-jan.nl/
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Kerstconcert 

Schola Cantorum 

en kersttoespraak 

bisschop 
 

Op zaterdag 10 december 

zal de Schola Cantorum het 

Sint-Janskerstconcert 

uitvoeren. Tijdens dit concert zullen alle geledingen van 

de Schola, van jong tot oud, de Sint-Jan vullen met 

prachtige zang om iedereen al in de kerstsferen te 

brengen. Tijdens het concert zal Mgr. De Korte zijn 

kersttoespraak uitspreken. Aansluitend op het concert 

wordt de kerststal geopend door mevrouw Marianne 

van der Sloot, wethouder erfgoed en toerisme van de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
 

Het programma is zoals altijd divers en op deze avond 

zullen échte ‘Schola Klassiekers’, zoals Sussex Carol 

en Hark! The Herald angels sing!, worden afgewisseld 

met werken van componisten zoals Ola Gjeilo en 

Morten Lauridsen en Johann Sebastian Bach. 

Daarnaast zal het nooit eerder door de Schola 

gezongen Gabriel’s Message, bekend van Voces8, voor 

het eerst klinken in de kathedraal. 
 

Het Sint-Janskerstconcert vindt plaats op zaterdag 10 

december om 19:00 in de Sint-Janskathedraal van 

’s-Hertogenbosch. Toegang is vrij. 

 

Guldenmis in 

de Sint-Jan op 

14 december 
 

De advent is een 

bijzondere periode in 

de Kerk waarmee wij ons voorbereiden op de komst 

van Christus. We zien verlangend uit naar de komst van 

onze Verlosser in de gedaante van een kerstkind. Een 

bijzondere Mis tijdens deze periode is de viering van de 

zogenaamde ‘Gulden Mis’  ter ere van Maria, de 

morgenster die de komst van de dageraad Christus, het 

ware licht van de wereld, aanduidt. 
 

De Guldenmis wordt opgedragen op de woensdag die 

volgt op zondag Gaudete (derde zondag van de 

Advent). De volksdevotie hecht grote waarde aan deze 

Mis omdat men tijdens deze viering in het bijzonder 

alles aan Maria kan vragen waar wij verhoring voor 

willen vinden. Op woensdag 14 december om 19.00 uur 

vieren we in de Sint-Jan de Guldenmis. De kathedraal 

is deze avond alleen met kaarsen verlicht. Alleen dat al 

maakt deze viering tot iets heel bijzonders. We hopen 

dat velen de Guldenmis in de Sint-Jan meevieren en zo 

met Maria uitzien naar de komst van haar Zoon. 

 

Festival of Lessons and 

Carols: 18 december  
 

Een ‘Festival of Nine Lessons and 

Carols’ is een dienst die 

traditioneel rond Kerst plaatsvindt, 

met name in Engeland waar ze 

eind 19e eeuw haar oorsprong 

vindt. In een dergelijke viering 

wordt het verhaal van de 

zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte  

van Jezus verteld aan de hand van negen korte 

lezingen, de lessons, afgewisseld met het zingen 

van Christmas-carols uit de rijke Engelse koortraditie.  
 

A Festival of Lessons and Carols, afgeleid van de 

metten van het getijdengebed, is een goede 

voorbereiding op het Kerstfeest. Van harte uitgenodigd 

bij deze bijzondere viering op zondag 18 december om 

20 uur in de Sint-Jan. Het Helmonds Vocaal Ensemble 

onder leiding van Jeroen Felix verzorgt de zang. 

 

Avondcontemplatie 
 

Met een kleine groep gelovigen in het donkerte van de 

avond de Sint-Jan in. Enkel met het licht van kaarsen 

en op de achtergrond rustige muziek. Iedereen is een 

klein half uurtje stil. Dinsdag 20 december om 20 uur, 

aanmelden via secretariaat@sintjandenbosch.nl 

  

28 december avondopenstelling  

Sint-Jan en inloopconcert  

Slavisch Byzantijns Koor 
 

In het voorbije jubileumjaar is er op meerdere momenten 

een avondopenstelling van de Sint-Jan geweest. 
 

Ook in de kerstperiode zal er een avondopenstelling 

zijn. Op woensdag 28 december zal de kathedraal tot 

middernacht geopend zijn voor bezoek. De mooie 

kerstsfeer in de Sint-Jan, de kerststal en de vele 

kaarsen mogen ons in de laatste dagen van het jaar 

extra warmte en vreugde geven. 
 

De avond wordt geopend met 

een inloopconcert door het 

Slavisch Byzantijns Koor Svjetje 

Tiechiej. Aanvang van dit concert 

is om 19.00 uur. 
 

Na alle drukke kerstdagen is het 

mooi om deze avond de rust en 

serene kerstsfeer van de Sint-

Jan te ervaren. Loop er even 

binnen. Ga door de deur die leidt 

naar een geluk dat eeuwig duurt. 

http://www.sintjandenbosch.nl/
https://kerkliedwiki.nl/index.php?title=Kerst&action=edit&redlink=1
https://kerkliedwiki.nl/Engeland
mailto:secretariaat@sintjandenbosch.nl
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