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Ons Brabantse landschap kent  
veel monumentale elementen.  
Dat kunnen fabrieken zijn en het 
kunnen mooie gebouwen zijn.  
En heel vaak zijn het ook mooie 
kerken. Daar moeten we trots  
op zijn. En we moeten zorgen  
dat die bakens van cultuur en  
van gemeenschapszin voor de 
toekomst behouden blijven.

Sommige kerkgebouwen zijn herbestemd 
en sommige kerkgebouwen zijn nog 
volop voor de eredienst beschikbaar. 
Het zijn betekenisvolle gebouwen  
voor veel mensen in Brabant.  
Ook voor mensen die niet kerkelijk zijn.
Die monumenten vragen onze aandacht 
en je kunt ze bekijken op de Brabantse 
Open Kerkendag op 26 november.  
Zowel de kerkgebouwen die nog volop 
voor de eredienst beschikbaar zijn alsook 
kerkgebouwen die intussen een andere 
bestemming hebben gevonden. Daarvan 
zijn mooie voorbeelden te noemen.

Tijdens de Open Kerkendag kunt u  
in heel Brabant kerkgebouwen gaan 
bekijken. U kunt een bezoek brengen 
aan die prachtige monumenten van 
beeldcultuur, zingeving en betekenis  
en eredienst. En ook die nieuwe functies 
van kerkgebouwen worden duidelijk in 
beeld gebracht. De kerken zijn open 
voor u. Ik nodig u van harte uit. Dus ga 
op 26 november de deur uit, en de deur 
in van die prachtige kerken die u overal 
in Brabant kunt gaan bezichtigen.

Prof. dr. Wim van de Donk
Commissaris van de Koning

IN DEZE UITGAVE

(Foto: Marc Bolsius)

DE KERKEN 
ZIJN OPEN
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In Wagenberg heeft de  
H. Gummaruskerk prachtige ramen. 
Loop de kerk eens binnen en je 
wordt geraakt door de felle kleuren 
van de ramen in de Mariakapel of 
van het priesterkoor. Hoog in de 
absis zijn vijf bijbelse verhalen 
afgebeeld in prachtig gekleurd glas. 
Drie afbeeldingen zijn afkomstig uit 
het Nieuwe Testament en twee uit 
het Oude Testament. Wat vertellen 
ze ons?

Elk van de vijf gebrandschilderde 
ramen in de H. Gummaruskerk  
bevat diep blauw en helder rood.  
De kleur blauw verwijst vaak naar  
het menselijke. Rood is de kleur van 
het goddelijke, van Jezus Christus  
en van de martelaren. Wit, samen 
met geel (goud) speelt eveneens  
een belangrijke rol. Het is de kleur 
van het goddelijk licht. Elk moment 
van de dag is de lichtinval anders,  
dus lichten er vaak ook andere 
fragmenten op in een raam.

Het meest linkse raam verwijst  
naar de wonderbaarlijke brood-
vermenigvuldiging (Johannes 6, 3-14). 
Een jongen biedt Jezus een mand aan 
met vijf broodjes. Voor de vissen 
moet je goed zoeken: ze liggen op  
de grond vóór de voeten van Jezus. 
De afbeelding laat zien dat Jezus 
eerst het dankgebed uitspreekt 
voordat het brood wordt uitgedeeld. 
Filippus en Andreas (in een felblauwe 
mantel) zijn duidelijk zichtbaar.  
De grote mensenmenigte staat klein 
afgebeeld. Vanzelfsprekend heeft 
Jezus een rode mantel omgeslagen.

Het tweede raam is ontleend aan 
het Oude Testament (Genesis 22, 
1-19). Een jongen ligt vastgebonden 
op takken op een altaar. Ervoor staat 
een pot met vuur en een ram zit  
vast tussen takken. Het raam toont 
Abraham die op de proef wordt 
gesteld. Hij meent dat hij zijn zoon 
aan God moet offeren. Maar dat wil 
God niet. We zien Abraham in het 
 
 

blauw gekleed. Hij trekt zijn mes. 
Op dat moment grijpt de engel van 
God in. God zorgt voor een offerlam. 
De engel is met wit en goudgeel 
omgeven en draagt een rode mantel.

De middelste afbeelding laat de 
kruisdood zien van Jezus (Johannes 
19, 19-22.26). De achtergrond is 
onstuimig. Je ziet onheilspellende 
wolken, waarachter de zon verdwijnt, 
en bliksemschichten. Maria heeft een 
blauwe mantel aan en Johannes een 
rode. Zij staan aan weerskanten van 
Jezus. Vanaf het kruis stroomt er 
bloed. Dit loopt naar de schedel  
van Adam. Hij wordt beschouwd  
als de eerste zondaar en hij is dus 
ook de eerste die verlost wordt.  

Zo laat het raam zien dat wij door  
het bloed van Jezus vergeving krijgen 
van onze fouten, tekorten, zonden. 
Onder de afbeelding staat de tekst: 
zie het Lam Gods dat de zonde van 
de wereld wegneemt (Johannes 1,29).

Het voorlaatste raam toont Abram  
en Melchisedek na een succesvolle 
krijgstocht, waarbij de overwinning 
wordt gevierd (Genesis 14, 11-20).  
Op de achtergrond zijn legertenten 
en soldaten te zien. Melchisedek is 
hier als een westerse koning gekleed 
in purper, met een hermelijnen mantel 
en een kroon. Hij is de koning  
van Salem. Dat betekent vrede. 
Wanneer je goed zoekt, vind je in het 
raam drie duiven die dat uitbeelden. 
Melchisedek, die tevens priester is 
van de allerhoogste God, biedt Abram 
brood en wijn aan. Op een altaar staat 
een kelk en er naast een wijnkruik. 
Melchisedek heft een schaal met 
brood op. Hij wordt gezien als een 
voorafbeelding van Christus.

Op het laatste raam komen we de 
Emmaüsgangers tegen. Zij hadden 
gehoord dat Jezus is gekruisigd en 
hebben een lange weg vanuit 
Jeruzalem met een vreemdeling 
afgelegd (Lucas 24,13-35).  

Die kronkelige weg is goed te zien  
op de achtergrond. De voorgrond 
toont Kleopas en zijn vriend.  
Aan hun houding zie je dat zij  
volledig overdonderd zijn door  
wat hen overkomt. Want precies  
op dat moment ontdekken zij dat  
de vreemdeling Jezus is. Hij neemt 
het brood en heft het op. Op de tafel 
staan naast de schaal met brood ook 
een kelk. Hier wordt de eerste prille 
eucharistie gevierd.

Je ziet dat de vijf verschillende 
bijbelverhalen bewust zijn gekozen. 
Ze staan niet los van elkaar.  
In drie verhalen speelt brood een 
belangrijke rol. In twee daarvan is 
sprake van zegening, dankzegging  
en breken van brood.  
 
De drie middelste ramen verwijzen 
naar offeren, zowel op het altaar als 
op het kruis. De begeleidende tekst 
ondersteunt dat. Brood en wijn in de 
ramen verwijzen naar de eucharistie. 

Melchisedek, ‘priester in eeuwigheid’ 
genoemd, duidt op wie de voor-
ganger in de eucharistie is.  

De gebrandschilderde ramen leggen 
dus de betekenis uit van wat gevierd 
wordt precies op deze plaats in de 
kerk. Onder de ramen staat namelijk 
het hoofdaltaar en in de liturgie van 
vóór het Tweede Vaticaans Concilie 
(1962-1965) werd op deze plaats de 
eucharistie gevierd. Later werd het 
altaar iets naar voren gehaald.

Zo zie je dat in deze en in andere 
kerken de glas-in-lood-ramen 
betekenis hebben en verhalen 
vertellen. Soms is er alleen wat  
uitleg nodig om ze te begrijpen.

Han Geppaart
Pastoraal werker 

Vijf Heiligen Parochie 
Bisdom Breda

(Foto: J. van Strien)

STRIPVERHAAL 
IN GLAS
In veel kerken kom je ze tegen: gebrandschilderde ramen van heiligen of bijbelse voorstellingen. 
In de vroege Middeleeuwen ontdekt men dat je stukjes glas kunt beschilderen en met behulp van lood  
aan elkaar kunt verbinden. Op die manier krijg je een groot raam. Door gebruik te maken van verschillende 
kleuren en patronen kun je een bijbelverhaal of een heilige afbeelden. Plaats verschillende afbeeldingen naast 
elkaar en ze vertellen een verhaal. Zo ontstaat het allereerste ‘stripverhaal’ in glas. Dat is handig, want gewone 
mensen konden vroeger niet lezen of schrijven, maar plaatjes begrepen ze wel.
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Een van de indrukwekkende 
onderdelen van het kerkgebouw 
zijn de staties van de Kruisweg.  
De Kruisweg is een verbeelding 
van het lijden van Jezus Christus  
in veertien momenten, de 
zogenaamde veertien staties.  
Al vanaf het allereerste begin is  
er grote aandacht voor het lijden 
en sterven van Jezus. Je ziet dit 
onder andere aan de uitgebreide 
verhandelingen hierover in de 
verschillende evangelies.

In Jeruzalem, de stad waar Jezus  
zijn lijden moest ondergaan, ontstaat 
al vroeg het gebruik om de weg te 
lopen die Jezus ook daadwerkelijk 
gegaan is. Op de verschillende 
plaatsen op deze weg wordt halt 
gehouden (statie) en worden  
de verschillende momenten van  
het lijden van Jezus overwogen,  
zoals zijn veroordeling door Pilatus, 
het verdelen van zijn kleren, de 
kruisiging zelf en natuurlijk ook  
de kruisdood en de kruisafname  
met graflegging.  

Deze weg kan in Jeruzalem nog 
steeds gelopen worden en heet  
de Via dolorosa, oftewel de Weg  
van het lijden.

In de loop van de tijd ontstaat  
het gebruik om de verschillende 
momenten van het lijden van Jezus 
ook in de eigen kerk of eigen 
omgeving af te beelden. De eerste 
getuigenissen hierover stammen  
al uit de vijfde eeuw. Het gebruik  
om kruiswegstaties op te richten 
verbreidt zich overal. 

In de 18e eeuw stelt Paus Clemens 
XII (paus van 1730 tot 1740) het 
aantal op veertien staties vast.  
De eerste statie is de veroordeling 
door Pilatus. Daarna neemt Jezus  
het kruis op zijn schouders. Bij de 
twaalfde statie sterft Jezus aan  
het kruis. Hij wordt van het kruis 
afgenomen. De veertiende en  
laatste statie is de graflegging.
Wie een Kruisweg bidt, treedt als  

het ware in de voetsporen van Jezus. 
Hij of zij overweegt daarbij allereerst 
het lijden van Jezus zelf en ontdekt  
in de Kruisweg hoe groot de liefde 
van Jezus voor de mensen is. In de 
verschillende staties van de Kruisweg 
kan een mens ook zijn eigen lijden 
herkennen. Je mag geloven dat je 
eigen lijden in het lijden van Jezus  
is opgenomen. Dit kan troost en 
kracht geven.  

De Kruisweg is geen doodlopende 
weg, maar een weg die naar het 
leven leidt. In enkele bedevaarts-
plaatsen, onder andere in Lourdes  
en in Kevelaer, wordt daarom nog 
een vijftiende statie aan de Kruisweg 
toegevoegd, namelijk de verrijzenis 
van de Heer.

De Kruisweg kun je altijd en overal 
bidden. Vrijdag wordt als bijzondere 
dag aanbevolen. Je kunt de Kruisweg 
bidden in een groep, of alleen,  
in een kerk, thuis of ergens buiten. 
Op Goede Vrijdag wordt de Kruisweg 
in een heel veel kerken met vele 
gelovigen gebeden. Je kunt de 
Kruisweg tegenkomen als schilderijen, 
reliëfs en beeldengroepen, maar ook 
in muziekvorm of als gedicht.

Op het YouTube-kanaal van het 
Bisdom Breda staat een film over  
de Kruisweg. De film laat zien hoe 
het bidden van de Kruisweg gaat. 

Vicaris Paul Verbeek vertelt: “Mensen 
lopen de Kruisweg om oog in oog te 
staan met het lijden dat de Heer  
heeft ondergaan om ons mensen  
te redden. Tegelijkertijd ervaren 
mensen in het lopen van die 
Kruisweg dat de Heer ook een stuk 
van hun lijden met zich meedraagt.  
Je wil de Heer navolgen in zijn lijden 
en tegelijkertijd ervaart de lijdende 
mens die de Kruisweg bemediteert 
dat hij of zij niet alleen is, maar  
dat de Heer aan zijn of haar zijde 
meeloopt om een stuk lijden en  
last te verlichten. Dat is het hele 
bijzondere en het intieme van  
de Kruisweg.”

Loop kort de veertien staties van 
de Kruisweg door. Door welk van 
de veertien staties word je het 
meeste geraakt? En waarom?

Jezus navolgen betekent ook je 
kruis opnemen. Thomas a Kempis 
spreekt over de Kruisweg als een 
koninklijke weg. Wat kritisch zegt 
hij: “Allen willen zich met de Heer 
verblijden, maar weinigen willen 
met Hem lijden.” Hoe ga je om 
met je eigen lijden? Beleef je dat 
ook in relatie met Jezus?

Het kruis is hét symbool van  
het christendom geworden. 
Paulus zegt over de gekruisigde 
Christus: “voor de joden een 
aanstoot, voor de heidenen een 
dwaasheid, maar voor hen die 
geroepen zijn, joden zowel als 
heidenen, is Hij Gods kracht en 
Gods wijsheid” (1 Kor 1, 23-24). 
Wat betekent de gekruisigde 
Christus voor jou?

https://www.bisdomvanbreda.nl/
nieuws/youtube-film-over-de-
kruisweg/ 

Op deze website vind je veel 
afbeeldingen van Kruiswegen: 
www.kruiswegstaties.nl

Deze website geeft teksten  
bij de verschillende staties:  
www.kruisweg.nl

DE KRUISWEG

(Foto's: I. Bertens)
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DE KERK
VERKONDIGT
DE BIJBEL

In die jaren werden veel kerken 
beschilderd. De schilderingen zijn 
vaak heel herkenbaar en vormden 
een soort catechese waardoor 
mensen vertrouwd raakten met 
het rooms-katholieke geloof.  
Het bijzondere van de 
schilderingen in de Sint Josephkerk 
is dat ze het Oude en het Nieuwe 
Testament met elkaar verbinden. 
Het boek Genesis bevat een 
verhalencyclus over de aartsvader 
Jozef. In het Nieuwe Testament 
schrijven de evangelisten Lucas en 
Matteüs over Jozef, de bruidegom 
en echtgenoot van Maria.

Nu kent het Nieuwe Testament nog 
één persoon met de naam Joseph. 
Alle evangeliën vermelden Joseph 
van Arimatea, die ervoor zorgde  
dat Jezus Christus een waardige 
begrafenis kreeg. Deze speelt in  
de Roosendaalse kerk geen rol.  
Op de triomfboog van de  
Sint Josephkerk gaat het om Jozef,  

de bruidegom van Maria van Jezus  
én de Oudtestamentische Jozef .

Jozef en zijn broers
Veel exegeten zien parallellen  
tussen het leven van beide personen: 
beiden hebben te maken met dromen 
en koningen. De broers van de 
Oudtestamentische Jozef merken  
dat hun vader Jakob meer van Jozef  
houdt dan van hen. Dromen van 
Jozef verscherpen het conflict.  
Jozef droomt dat hij en zijn broers 
schoven binden, waarbij de schoven 
van zijn broers voor die van hem 
buigen. “Wil je soms koning over  
ons worden?” vragen die daarop.  
Even later krijgt Jozef een tweede 
droom, waarin de maan, de zon  
en elf sterren voor hem buigen.  
Boos verkopen zijn broers hem  
aan handelaren die hem naar Egypte 
voeren. De broers drenken het kleed 
van Jozef in bloed en vertellen Jakob 
dat hij dood is. Jozef wordt door-
verkocht aan een hoveling van de 

farao. In Egypte brengt hij het,  
mede door zijn vermogen dromen  
te interpreteren, tot onderkoning.  
Hij voert een verstandig economisch 
beleid zodat, als gedurende zeven 
jaar achtereen de oogst mislukt,  
er in Egypte voldoende brood is.  
Zijn broers komen twee keer naar 
Egypte om graan te kopen. De 
tweede keer maakt Jozef zich bekend. 
Hij legt uit dat hij vooruit gezonden 
was om het volk Israël van de dood 
te redden. Op de zuidzijde van de 
triomfboog zijn de twee dromen van 
Jozef uitgebeeld en ook de emo-
tionele ontmoeting aan het hof in 
Egypte met zijn broer Benjamin. 
De Oudtestamentische Jozef heeft 
zijn volk voor de ondergang behoed. 

Jozef en Maria
De andere Jozef, de bruidegom van 
Maria, is de hoofdpersoon op de 
triomfboog. Hij speelt een grote rol  
in het evangelie van Matteüs.  
Hij leefde in Nazareth en verloofde 

zich met Maria. Nog voordat hij  
met haar getrouwd is, raakt Maria  
in verwachting. Jozef overweegt van 
haar te scheiden, maar nadat een 
engel hem in een droom vertelt  
dat Maria zwanger is van de heilige 
Geest, huwt hij haar. Het evangelie 
van Matteüs vermeldt uitdrukkelijk 
dat hij geen gemeenschap met haar 
had tot zij een zoon baarde die zij 
Jezus noemde. 

Ook in zijn leven spelen dromen een 
grote rol. Na een droom verlaat hij 
Bethlehem en vlucht met Maria en 
Jezus naar Egypte voor Herodes.  
Als Herodes sterft, verschijnt een 
engel in een droom, die Jozef maant 
terug te keren naar Israël. We leren 
Jozef kennen als een rechtvaardige 
die nauwgezet aan het Woord van 
God gehoorzaamt. In het evangelie 
van Lucas ontmoeten we Jozef voor 
de laatste keer wanneer Jezus twaalf 
jaar oud is. Maria en Jozef vinden 
Jezus in de tempel, nadat ze drie 

dagen naar Hem gezocht hebben. 
Dan verwoordt Maria de pijn, 
waarmee ze naar Jezus gezocht 
hebben. Dat is de enige plaats in  
de Bijbel, waar we iets vernemen 
over de liefde van Jozef voor zijn 
zoon. Voordat Jezus Christus zijn 
openbaar leven begon, is Jozef 
waarschijnlijk gestorven.

Patroonheilige van de Kerk
In de Kerk groeide een sterke verering 
voor deze ‘zwijgende’ heilige, van wie 
immers geen woorden bekend zijn. 
Op grond van zijn arbeidzaam leven 
als timmerman in Nazareth werd hij 
patroon van de arbeiders. Daarnaast 
werd hij patroon van de ‘zalige dood’, 
dat wil zeggen een dood op hoge 
leeftijd. In 1870 riep Pius IX hem uit 
tot patroon van de Kerk. Daarom 
zien we op de schilderingen in de 
kerk in Roosendaal achter de heilige 
Jozef de Romeinse basiliek van de 
Sint Pieter. Om hem zijn de paus,  
een bisschop, vertegenwoordigers 

van kloosterordes en gelovigen 
gegroepeerd. Zoals Sint Jozef  
als huisvader het heilig huisgezin 
beschermde, is hij nu voorspreker 
van de hele Kerk. Boven het Maria-
altaar zien we de heilige familie.  
De triomfboog wordt bekroond  
door een afbeelding van Maria en 
Jozef die het godsvolk naar de 
verheerlijkte Christus wijzen, terwijl 
boven het Jozefaltaar een schildering 
is van het sterven van Sint Jozef.

De schilderingen in kerkgebouwen 
vertellen een verhaal. De Sint Joseph-
kerk in Roosendaal is slechts één  
van vele voorbeelden. Het vraagt 
misschien wat oefening, wat 
navragen of nazoeken op wikipedia, 
maar als je dan rondkijkt in een kerk, 
zie je meer. Je komt verhalen en 
betekenissen op het spoor en ontdekt 
wat mensen toen en nu gelovig 
inspireert.

Hans de Jong 

De Sint Josephkerk is  
het kloppend hart van  
de Roosendaalse volkswijk  
Burgerhout. De kerk is  
gebouwd in de jaren twintig van  
de vorige eeuw en bevat bijzondere  
schilderingen van Bijbelse vertellingen.  
De Wassenaarse kunstenaar  
Wijnand Geraedts (1883-1958)  
heeft ze gemaakt. Hij maakte de 
schilderingen gedurende de Tweede 
Wereldoorlog, in de vastentijd van 1943.

(Foto: Lya van Dorst)
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HET HUIS
VAN GOD

Te midden van vele andere 
gebouwen, die gebruikt worden  
voor bewoning en bedrijvigheid, 
bieden kerkgebouwen ruimte  
voor de ontmoeting met God.  
Een kerkgebouw is een ‘gezamenlijk 
project’ van God en van de mens. 
Door mensen in geloof gebouwd en 
aan God toegewijd. In de ruimte van 
de kerk is er de ontmoeting tussen 
God en de mens, maar ook de 
samenkomst van de gelovigen  
als geloofsgemeenschap.

In een kerkgebouw ben je als mens 
eigenlijk nooit alleen, omdat in het 
tabernakel de geconsacreerde 
hosties worden bewaard, waarin  
de levende Heer op bijzondere wijze 
present is in de kerk. De brandende 
godslamp is het teken van deze 
aanwezigheid van de Heer in het 
sacrament.

Het woord ‘kerk’ komt van het  
woord ‘kurios’, wat Heer betekent. 
Het kerkgebouw is op de eerste 
plaats huis van de Heer, de ruimte 
waar de Heer op een bijzondere 

manier aanwezig is te midden van 
zijn mensen. Zelfs als mensen enkel 
aan een kerk voorbij rijden, zonder  
er binnen te gaan, doet een kerk hen 
vaak al even stil staan bij hun relatie 
met God.

Het kerkgebouw is ook een verwijzing 
naar de geloofsgemeenschap die er 
kerkt, naar de mensen die er 
samenkomen in geloof. De gelovigen 
zijn de levende stenen die samen de 
gemeenschap rond de Heer vormen. 
Bovendien is een kerk een teken van 
menselijk kunnen in bouwkunst en in 
gezamenlijkheid: voor God is vaak 
het mooiste nog niet mooi genoeg.

Het altaar wordt het ‘hart van de 
kerk’ genoemd. Altaar en lezenaar 
samen vormen het centrale gedeelte 
in de kerk. Het altaar verwijst naar 
Christus die de hoeksteen is.  
De lezenaar die vlakbij het altaar 
staat, doet denken aan het woord 
van God. Het is de plek waar het 
wordt voorgelezen en uitgelegd.  
De geloofsgemeenschap komt in een 
kerkgebouw bijeen voor de liturgie, 

gericht op de ontmoeting met de 
Heer die tot ons komt in zijn woord 
en sacrament. De geloofsgemeen-
schap wordt in de liturgie telkens 
weer onderwezen en gevoed door 
Christus zelf. Aan het einde van de 
eucharistie worden de gelovigen 
uitgezonden. Ze verspreiden zich over 
een groot gebied. Wat ze gehoord en 
ontvangen hebben, dragen zij mee in 
hun hart. Het woord ‘mis’ heeft te 
maken met het Latijnse woord 
‘missio’ dat ‘zending’ betekent. 
Mensen die druppelsgewijs binnen-
kwamen in de kerk, gaan aan het 
eind van de viering doorgaans  
in gezamenlijkheid als geloofs-
gemeenschap weer naar buiten.

Een kerkgebouw wordt in de loop 
van de tijd voor mensen bijzonder 
dierbaar wanneer zij er allerlei 
levensmomenten in geloof vieren  
en deze in vertrouwen met God 
verbinden. Wanneer je in een kerk 
samen de scharniermomenten van 
het leven in geloof kunt vieren en 
gedenken in Gods nabijheid, is dat 
van onuitwisbare betekenis.

(Foto: R. Mangold)

(Foto: R. Mangold)

IN GELOOF 
GEBOUWD
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2. Tabernakel
Kluisvormige kast waarin de communie 
wordt bewaard (de hosties). ‘Tabernakel’ 
is afgeleid van de tent die de Israëlieten 
meedroegen tijdens hun tocht door de 
woestijn, en waarin de stenen platen 
met de tien geboden stonden.

3. Priesterkoor
Het gedeelte van het kerkgebouw waar 
het altaar staat. Hier speelt het grootste 
deel van de viering van de Mis zich af.

4. Doopvont
In veel kerken is een doopkapel te 
vinden nabij de ingang van de kerk. 
Door het doopsel wordt iemand 
opgenomen in de Kerk, treedt iemand 
binnen in de geloofsgemeenschap, krijgt 
iemand deel aan het nieuwe leven van 
Christus: de kiem van het eeuwig leven.

5. Mariakapel
Maria is de moeder van Jezus en heeft 
een bijzondere plaats in de Kerk. Als 
we iets aan God willen vragen, kunnen 
we dat doen op voorspraak van Maria, 
we vragen of zij met ons daarvoor 
wil bidden. Veel mensen steken in de 
Mariakapel een kaarsje op.

6. Ambo
Vanaf deze lessenaar wordt in het eerste 
gedeelte van de Mis voorgelezen uit de 
heilige Schrift (de Bijbel) en meestal ook 
gepreekt.

7. Preekstoel
Ontstaan in de Middeleeuwen als gevolg 
van de grotere afmetingen van kerken. 
De ambo kon daardoor niet meer als 
plaats van verkondiging (preek) dienen.

8. Godslamp
Kaars of olielamp die altijd brandt voor 
of naast het tabernakel. Hiermee wordt 
aangegeven dat Jezus, de Zoon van God, 
daar aanwezig is.

9. Kruisweg
De Kruisweg is de weg die Jezus met  
zijn kruis liep, van de plaats waar  
Pontius Pilatus Hem ter dood 
veroordeelde, naar de plaats van 
de terechtstelling (Golgotha). In de 
Veertigdagentijd (de vasten) trekken 
gelovigen biddend langs de veertien 
kruiswegstaties.

10. Kaarsen
Brandende kaarsen op en rond het 
altaar zijn een symbool van God en 
Christus (“Ik ben het licht der wereld”). 
Kaarsen die wij zelf opsteken zijn een 
teken van ons gebed.

11. Kruisbeeld
Op het altaar staat een kruisbeeld, en 
ook elders in de kerk vind je kruisen of 
kruisbeelden met: INRI ‘Iesus Nazarenus  
Rex Iudaeorum’ (Jezus van Nazaret, 
koning der Joden).

12. Sacristie
In dit vertrek bekleedt de priester en/of 
diaken zich met de liturgische gewaden 
en begeeft zich van hieruit naar de ambo 
of het altaar voor de eucharistieviering 
of een gebedsdienst. De zorg voor de 
sacristie rust bij de koster.

13. Orgel
Orgelmuziek wordt gebruikt voor samen-
zang, om het zangkoor te begeleiden of 
dient als muzikale ondersteuning van 
een liturgische viering in de kerk.

14. Wijwater
Dit is gewijd water waarover een zegen 
is uitgesproken. Bij het in- en uitgaan van 
de kerk maken gelovigen een kruisteken 
met wijwater. Zij gedenken daarmee hun 
doopsel en hun verbondenheid met de 
kerkgemeenschap en bidden om Gods 
bescherming.

15. Biechtstoel
In het sacrament van boete en 
verzoening (de biecht) kun je als  
gelovige ten overstaan van een priester 
je zonden belijden, in het vertrouwen 
dat God bereid is je opnieuw te 
vergeven. Biechten kan in de biechtstoel, 
of op een andere plek die je met de 
priester afspreekt.

16. Wierookvat
Bij plechtige eucharistievieringen 
worden het evangelieboek, het altaar 
en de aanwezigen bewierookt; in de 
paaswake ook de paaskaars en tijdens 
de uitvaart ook de overledene.  
De omhoog kringelende rook 
symboliseert de opstijgende gebeden. 
Wierook is gezegende rook die bestaat 
uit harsen die op een gloeiend kooltje 
worden verbrand in een wierookvat.

17. Gedachteniskruisje
In veel kerken is er een speciale plaats 
waar overledenen een jaar lang worden 
herdacht door een kruisje met hun 
naam op te hangen. Op Allerzielen  
(2 november), de dag na Allerheiligen, 
herdenkt de rooms-katholieke kerk  
alle gestorvenen.

1. Altaar
Een tafel doorgaans uit steen waaraan 
de priester de Mis viert. Veel kerken 
hebben een hoogaltaar voorin en een 
offeraltaar meer in het centrum van  
de kerk. Vanaf dit laatste altaar viert  
de priester de Mis met het gezicht  
naar de gelovigen.

| Het kerkgebouw | p. 3| Het kerkgebouw | p. 2

Ben je klaar voor een hernieuwde kennismaking? Lees hier hoe het 
kerkgebouw is ingericht en wat de betekenis daarvan is. Wil je een 
gesprek met een priester, diaken of pastoraal werk(st)er, neem dan 
contact op met je parochie. Op de bisdomwebsite vind je alle adressen 
van de parochies.  www.bisdomdenbosch.nl | www.bisdombreda.nl
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 EEN 
OPEN
 KERK

Veel kerken zijn, om begrijpelijke 
redenen, buiten de vieringen niet 
toegankelijk. Toezicht is helaas 
noodzakelijk. Voor parochies ligt  
in de kerkopenstelling echter een 
missionaire kans. Vorig jaar bleek  
uit een Brits onderzoek dat in 
Engeland ongeveer 5% van de 
jeugdige bekeerlingen aangaven dat 
ze interesse voor het christelijk geloof 
hadden gekregen na het bezoek aan 
een historisch belangrijk kerkgebouw. 
Niet dat dit alles zegt, maar het geeft 
te denken. Vaak zonder het te 
beseffen hebben we goud in handen.

Wanneer een parochie besluit haar 
kerk open te stellen voor bezoek  
en bezichtiging, rijzen er een aantal 
vragen. Doe je het dagelijks of 
wekelijks? Als je het wekelijks doet,  
op welke dag en welk uur? 

Er zijn landelijk een aantal momenten 
waarop veel kerken geopend zijn. 
Denk aan de jaarlijkse Open 
Monumenten dag in september.  
De nadruk ligt dan op het monumen -
tale aspect van het gebouw. Er zijn  
ook verschillende andere momenten. 
In het weekend van 9 en 10 
september 2017 vond ‘Back to 
Church: Kerkproeverij’ plaats. 
Gelovigen nodigden vrienden of 
bekenden uit om een viering mee  
te maken en samen met hen de 

ervaring van deze viering te delen. 
Het ging hier om de ontmoeting met 
een vierende gemeenschap. En denk 
aan de Brabantse Open Kerkendag 
op 26 november 2017. Parochies 
kunnen hierbij aansluiten. 

Lokaal kun je nog denken aan open- 
   stelling gedurende marktdagen en  
op zaterdag- of zondagmiddag. 
Parochies kunnen hun kerk ook  
open stellen als er tegelijkertijd 
evenementen zijn, waarbij 
verenigingen en instellingen zich 
presenteren. En met Kerstmis  
of andere momenten in het jaar  
kun je als parochie een NightFever 
organiseren, waarbij je op straat 
kaarsjes uitdeelt en mensen uitnodigt 
deze in de sfeervol verlichte kerk aan 
te steken. Dit is laagdrempelig en er 
zijn op verschillende plekken goede 
ervaringen mee opgedaan. 

Hans de Jong

Tips voor openstelling
•  Om de kerk voor bezoekers te 

ontsluiten is het goed een folder  
of eenvoudige brochure samen  
te stellen over het kerkgebouw. 
Naast het bisdom bieden vaak 
regionale historische centra en 
heemkundeverenigingen de 
helpende hand bij het schrijven  
van een klein boekwerkje.  

Een publicatie kan ook in het kort 
informatie over de parochie 
bevatten.

•  De kerk is ‘huis van God’. Een kerk  
is een gewijd gebouw, bestemd 
voor liturgie en persoonlijk gebed. 
Een kerk nodigt uit tot meditatie 
van het geloofsgeheim. Daarvoor 
dienen schilderingen en beelden.  
In het kerkgebouw komen geloof 
en kunst samen. Verdiep je in wat 
er te zien is en vertel over de 
betekenis van voorwerpen en 
afbeeldingen. Geef aan dat ook de 
plaats van voorwerpen in het 
kerkgebouw een betekenis heeft.

•  Bewaak als rondleider je grenzen. 
Wanneer je uit de reacties merkt 
dat iemand met geloofs- en 
levensvragen worstelt, verwijs  
dan door naar een pastorale 
beroepskracht.

•  Wanneer een volledige openstelling 
van het kerkgebouw onmogelijk is, 
kan een parochie overwegen om  
een glazen afscheiding in de 
hoofdingang te plaatsen. Op deze 
manier kunnen bezoekers een blik 
in de kerk werpen. Soms is er bij de 
ingang van de kerk een kleine 
Mariakapel waar mensen een 
kaarsje opsteken. Een rustpunt in 
het woelige leven van elke dag.

(Foto: J. Wouters)

Wie doet het niet? Als je in het buitenland  
op vakantie bent even een kerk binnenlopen, 
soms een kaarsje opsteken maar ook genieten 
van de beelden en de verstilde sfeer van het 
kerkgebouw. Juist voor kerken geldt de ervaring 
dat we tijdens de vakantie kilometers omrijden 
om een romaans gebouw te zien, maar soms de 
schoonheid in de eigen omgeving niet zien.

De hongerigen te eten geven
Dit is de activiteit van de kerkelijke 
caritas, die op eigentijdse wijze invulling 
geeft aan dit werk van barmhartigheid. 
Voedselbanken zijn hier ook een 
voorbeeld van.

Dorstigen te drinken geven
Dat betekent zowel armoede  
concreet bestrijden als de dorst naar 
rechtvaardig heid lessen. In beider zin 
heeft de armoedebestrijding een lange 
kerkelijke traditie.

De naakten kleden
Er zijn mensen die onvoldoende geld 
hebben om kleren voor zichzelf en  
hun kinderen te kopen. Naast andere 
organisaties is het de Vincentius-
vereniging, die initiatieven ontplooit  
om te ondersteunen.

De doden begraven
Dat omvat alle zorg rond het overlijden 
van een dierbare. Deze zorg heeft in de 
parochies van oudsher veel aandacht.

De vreemdeling opnemen
Vreemdelingen zijn kwetsbare mensen. 
Dat was in de tijd van het Oude Testament 
al zo en ook nu in onze samenleving.

De werken van barmhartigheid vinden hun oorsprong in het evangelie van 
Matteüs (Matteüs 25, 35-36), waar Jezus zegt: “Want Ik had honger en jullie 
hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken 
gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt  
en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien,  
Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.”

De zieken bezoeken
De meeste parochies kennen een 
werkgroep ziekenbezoek voor het 
bezoeken van zieken, thuis of in 
verpleeg- of ziekenhuis.

De gevangenen bezoeken
Het justitiepastoraat geeft pastorale zorg 
aan gevangenen. Ook zijn er initiatieven 
om ex-gevangenen te helpen opnieuw 
hun weg in de maatschappij te vinden.

Zorg voor de schepping
Paus Franciscus heeft voorgesteld om dit 
achtste werk van barmhartigheid toe te 
voegen, mede omdat de armen het eerst 
en het meest te lijden hebben onder de 
gevolgen van klimaatverandering. 

SACRAMENTEN
In de vieringen van de sacramenten 
ontmoeten wij Jezus zelf.  
De sacramenten zijn tekens,  
in woord en gebaar, die we in Jezus’ 
Naam in de gemeenschap van de 
Kerk mogen vieren. "De apostelen 
trokken uit om overal te prediken,  
en de Heer werkte met hen mee  
en schonk kracht aan hun woord 
door de tekenen die het vergezelden”  
(Marcus 16, 20). De Katholieke Kerk 
kent zeven sacramenten.

Doopsel
Het doopsel is het eerste sacrament  
dat je kunt ontvangen. Het zuivert je  
van alle zonden die je met je meedraagt 
(erfzonde) of die je hebt gedaan, en 
geeft de kiem van eeuwig leven.

Eucharistie
In de eucharistie gedenkt de Kerk 
Christus’ kruisdood en zijn verrijzenis. 
Jezus zegt: “Doet dit tot mijn gedachtenis’ 
(1 Korintiërs 11, 24). ‘Gedenken’ betekent 
dat we Christus opnieuw in ons midden 
ontmoeten en ontvangen, hier en nu.

Vormsel
Het vormsel geeft de kracht van de 
Heilige Geest om te getuigen van Jezus 
en zijn evangelie, om uit te komen voor 
je geloof in de levende Heer.

Vergeving
Het sacrament van boete en verzoening 
biedt de gelegenheid om ten overstaan 
van een priester je zonden te belijden,  
in het vertrouwen dat de Heer bereid is 
je opnieuw te vergeven.

Ziekenzalving
In de ziekenzalving raakt Christus  
in kracht van de Heilige Geest de zieke 
aan en schenkt de nodige bijstand.

Wijdingssacrament
De dragers van het gewijde ambt  
zijn aangesteld om in Christus’ Naam 
het geloof te verkondigen, de
sacramenten te bedienen en herders  
te zijn van de medegelovigen die aan 
hun zorg zijn toevertrouwd.

Huwelijk
De liefde en trouw in het huwelijk zijn 
beeld van de liefde van God voor zijn 
volk (verbond). Op grond van hun 
jawoord zijn man en vrouw geroepen 
om als gehuwden een levenslange 
wederzijdse band aan te gaan: 
“al de dagen van ons leven.”

WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

(Foto: R. Mangold)

(Foto: J. Wouters)

Een uitgave van Bisdom ’s-Hertogenbosch en Bisdom Breda | www.bisdomdenbosch.nl | www.bisdombreda.nl
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MIJN KERK
HELPT

“Mijn kerk helpt.” Het zou geen slechte leus zijn voor de brief, waarmee de parochie in januari met Kerkbalans 
vraagt om financiële ondersteuning. Want naastenliefde, aandacht en zorg hebben voor een ander, zit in het 
DNA van de kerk. Paus Franciscus brengt het onder de aandacht met een oud woord dat hij oppoetste en 
nieuwe glans gaf: barmhartigheid.

In het Heilig Jaar van de Barmhartig
heid (20152016) riep de paus op  
om de werken van barmhartigheid  
in te oefenen: de lichamelijke werken 
van barmhartigheid en de iets 
minder bekende geestelijke werken 
van barmhartigheid. De lichamelijke 
werken worden genoemd in het 
Matteüs evangelie en gaan over het 
helpen van mensen die honger of 
dorst hebben, mensen die ziek zijn, 
of die onvoldoende kleren hebben. 
Het gaat over gastvrijheid voor 
vreemdelingen, het bezoeken  
van mensen in de gevangenis  
en het begraven van de doden 
(Matteüs 25, 3536). Geestelijke 
werken van barmhartigheid zijn 
bijvoorbeeld het geven van goede 
raad en het troosten van mensen  
die bedroefd zijn.

Barmhartigheid doen
In de kerk kun je terecht voor 
concrete hulp en je kunt er Gods 
barmhartigheid ontvangen. De kerk 
inspireert ook om barmhartigheid te 

doen. Dat kan op veel verschillende 
manieren. Zo zijn er inzamelingen 
voor bijvoorbeeld de Voedselbank, 
acties met Kerstmis en in de Veertig
dagentijd, Vincentiusverenigingen  
en vrijwilligers die pastorale teams 
helpen met bezoekwerk in de 
parochie, in verpleeghuizen en in 
gevangenissen. Wie zelf niet actief 
kan helpen, die kan ondersteunen 
met een gift, met belangstelling en 
met positieve betrokkenheid op wat 
een ander vanuit zijn of haar geloof 
en de kerk doet.

Inspiratie
Een beweging in de kerk die hulp aan 
de naaste heel sterk weet te verbinden 
met gelovige inspiratie is Sant’Egidio. 
Deze internationale beweging heeft 
gemeenschappen in Amsterdam, 
Apeldoorn en sinds september 2017 
in Roosendaal. In Roosendaal  
gaat het om een voortzetting van  
‘De Diaconale Stad’, een project  
van de parochie St. Norbertus.  
Cas van Beek is voormalig pastoraal 

werker en er van het begin af aan  
bij betrokken. Hij vertelt over de 
nieuwe stap: “Bij het christen zijn 
hoort volgens ons het optrekken  
met mensen in nood. Niet dat je  
als parochie moet proberen iets te 
organiseren waar zoveel mogelijk 
mensen profijt van hebben.  
Dat hoort bij de overheid. Maar wel 
om een bijdrage te leveren, signalen 
af te geven, zoals bijvoorbeeld 
huiswerkbegeleiding, en zelf te 
ervaren hoe Christus op straat  
met je meetrekt.” 

“Als je bereid bent die vriendschap 
met een mens in nood aan te gaan, 
gebeurt er iets met jezelf. Het lijkt  
dat je alleen maar iets weggeeft: 
aandacht et cetera. Maar onze 
ervaring is dat we er veel voor terug 
ontvangen van senioren en zeker  
ook van kinderen met weinig kansen 
in onze maatschappij. Zo geeft jouw 
aandacht gezicht aan de gedachte 
dat geloof je hele leven kan door
desemen en zich niet beperkt  

tot een zondagmorgen of een  
deel van je privétijd.”

“Het doet mij sterk denken aan 
Franciscus die, geboren in een 
welgestelde familie, op meerdere 
manieren op zoek ging naar wie  
God en Christus voor hem waren.  
En dus restaureerde hij een 
kapelletje, maar ging ook een 
periode melaatsen verplegen,  
gaf alles weg in de hoop zo Christus 
te vinden. Zo zocht hij naar wie 
Christus nu eigenlijk is en vond hij 
Christus ook. Zo kunnen ook wij, 
door op basis van gelijkheid en 
respect met vreemden op te trekken, 
Christus naast ons vinden en dat is 
bijzonder. Dan is geloof geen 
aanname van een wereldbeeld,  
maar een realiteit die je overkomt.”

“De weg van Sant’Egidio is zeker niet 
de enige weg naar die essentie van 
geloof,” benadrukt Cas. “Er zijn 
meerdere routes. Maar wij voelen 
ons sterk aangetrokken door  

die combinatie van ‘vriendschap’,  
‘gebed en evangelie’ en ‘gemeenschap’. 
Ik heb trouwens het gevoel dat we 
vingeroefeningen aan het doen zijn 
in een nieuwe tijd, en dat we een 
oude roeping hernemen die in de 
vorige eeuw vorm kreeg in 
congregaties en derde ordes,  
anders gezegd: het religieuze leven. 
We horen de oproep om als 
gedoopten een antwoord te geven 
en door ons handelen een rol te 
spelen in het maatschappelijk leven.”

De barmhartige Samaritaan
Dirk van der Goten is lid van 
Sant’Egidio Antwerpen. Hij is 
betrokken bij de Gemeenschap van 
Sant’Egidio Roosendaal en een 
startende groep in de parochie in 
Bergen op Zoom. Allereerst is gebed 
belangrijk, zegt hij: “Het woord van 
de Heer brengt ons op de straat en in 
de steden. En het zijn ook de armen 
die ons terug naar de kerk brengen 
om te bidden.” Aan de hand van de 
parabel van de barmhartige 

Samaritaan (Lucas 10, 25-37) vertelt 
hij wat het betekent om vriend te 
worden van de armen. In die parabel 
wordt een man onderweg overvallen 
door rovers. Een Samaritaan ziet 
hem liggen aan de kant van de weg, 
pakt zijn tas en helpt de man met  
wat daarin zit. Dirk van der Goten: 
“Geen stethoscoop. Hij is geen 
dokter. En dat hoeven wij ook niet te 
zijn. Je kunt helpen met wat je hebt. 
Jezus vraagt geen originaliteit van 
ons. Hij zegt: ‘doet gij evenzo.’  
Doe maar net hetzelfde als de 
barmhartige Samaritaan.”

Daphne van Roosendaal

Tip:
www.katholiekleven.nl/de-armen-
zijn-onze-vrienden 

www.katholiekleven.nl/
barmhartigheid-de-praktijk 

In Hulst herinnert een beeld van de barmhartige 
Samaritaan aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. 

De H. Willibrordus basiliek is een van de plekken 
waar dit jaar bijzonder vorm kreeg. 

(Foto: R. Mangold)
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EEN WARM 
WELKOM

Wie binnenkomt in de Sint-Jan zal in 
eerste instantie worden overdonderd 
door het gebouw zelf. En precies dat 
kan al aanleiding zijn om een praatje 
aan te knopen. Vrijwel altijd willen 
mensen iets meer weten over het 
gebouw en dan is al snel het 
bruggetje geslagen naar wat er 
allemaal in zo’n grote kerk gebeurt.
Folders en ook een heuse audiotour 
geven informatie over het gebouw, 

maar het is het persoonlijk contact 
met onder andere de gastvrouwen 
en -heren waardoor duidelijk wordt 
dat de kerk het thuis is van een 
levende gemeenschap. Een gemeen-
schap die samenkomt om te vieren: 
zo zijn er de dagelijkse eucharistie-
vieringen en het kerkelijk middag-
gebed waar iedereen bij kan 
aansluiten. En in de meimaand  
klinkt elke dag de rozenkrans.  

Een gemeenschap ook die in haar 
doen en laten een warm welkom  
wil bieden aan iedereen die over  
de drempel stapt en zich daarvoor 
openstelt. Een kerk als de Sint-Jan,  
en elke kerk die overdag open is, 
trekt ook mensen die gewoon de rust 
opzoeken, die de hectiek van de dag 
willen ontvluchten. Vaak gaat er 
onder het oppervlak verdriet of  
grote onrust schuil die men al  

lange tijd bij zich draagt. Naast de 
gastvrouwen en gastheren, lopen 
ook dagelijks mensen rond van het 
Apostolaat van Troost. Zij bieden 
een luisterend oor en, waar het 
gepast lijkt, bidden ze samen met  
de mensen.  

Deze barmhartigheid-in-de-praktijk 
maakt de positieve ervaring van de 
rust tot een verrijking en kan een 
hart toegankelijker maken voor een 
ontmoeting met de Heer. Waar en 
wanneer die ontmoeting mogelijk is 
- in de vieringen, bij de Aanbidding of 
gebedsmomenten, of in het sacrament 

van boete en verzoening - wordt 
onder meer via een doorlopende 
presentatie getoond op de schermen 
die aan de pilaren hangen. Denk aan 
openingstijden, vaste vieringen en 
gebedsmomenten. De presentatie 
wordt geregeld aangepast met 
actuele informatie over bijzondere 
vieringen en activiteiten in de 
kathedraal en bijvoorbeeld de 
openingstijden van de kerststal. 
Het contact met de bezoekers wordt 
ook heel bewust opgezocht rondom 
de zondagse vieringen, zodat men 
zich werkelijk welkom weet. Als 
iemand voelt dat hij of zij er echt bij 

hoort, ontstaat er verbondenheid. 
Leden van het kerkbestuur delen de 
boekjes uit en verwelkomen zo de 
mensen voor de mis. Bij het koffie-
drinken na de mis wordt gestimu-
leerd juist met mensen die nieuw 
zijn, in gesprek te gaan. Oog hebben 
voor mensen, met hun vreugde en 
verdriet, hun geloof en twijfels. Wie 
in die spanning durft te stappen, al is 
het met een glimlach en “welkom in 
de kerk”, geeft handen en voeten aan 
Gods uitnodiging aan iedere mens 
om Hem (beter) te leren kennen.

Yvonne Koopman-Snep

(Foto: Wim Koopman)

Even een kaarsje opsteken bij de Zoete Moeder of een moment pakken om binnen rond te kijken. In de 
Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch komen veel Bosschenaren en dagjesmensen ‘even’ binnen. Ze pikken 
vluchtig de sfeer op en zijn weer weg. Binnen de gemeenschap van de Sint-Jan worden al jaren vertrouwde en 
ook nieuwe initiatieven ondernomen om bezoekers uit te nodigen deze positieve beleving te verdiepen.
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De bisschoppen pleiten ervoor te 
investeren in persoonlijk geloof, in 
geloofsverdieping, een programma 
van ontmoeting en uitnodiging en 
diaconale uitstraling. Waar mgr.  
De Korte spreekt van een hartelijke 
en gastvrije kerk, schrijft mgr. Liesen 
over een verandering van 
perspectief. De bisschop van Breda 
werkt dit uit aan de hand van de 
parabel van de barmhartige 
Samaritaan (Lucas 10, 25-37):  
“Jezus redeneert vanuit de ander.  
Hij stelt de gewonde mens in het 
middelpunt en trekt een cirkel om 
hem heen: iedereen die in zijn of 
haar buurt komt, wordt de naaste 
van de mens die hulp nodig heeft.”

Hoe kan het kerkgebouw een uiting 
zijn van die hartelijkheid, gastvrijheid 
en nabijheid? Dat kan met initiatieven 
rond het open stellen van de kerk. 
Op welke momenten van het jaar 
sluit de parochie met kerkopenstelling 
aan bij landelijke campagnes? En zijn 
er, afhankelijk van de mogelijkheden, 
nog andere momenten denkbaar? 
Wanneer kun je als parochie aan-
sluiten bij een evenement in het dorp 
of de wijk? En vervolgens: hoe wil je 
als parochie invulling geven aan die 
momenten? Waar de omgeving het 
kerkgebouw soms eerder ziet als 
cultureel of religieus erfgoed, is het 
voor de parochie de plek waar het 
geloof wordt gevierd. Wat kun je 
daarvan laten zien en vertellen als 
gemeenschap? Bij die barmhartige 
Samaritaan, vertelt mgr. Liesen, gaat 
het uiteindelijk om Jezus zelf: “Hij is 
degene die van ver komt en op weg 
is gegaan om mensen te vinden en 
ons gewond aantreft.” Het is dus niet 
alleen het kerkgebouw dat mensen 
kan raken, maar zeker ook het 
getuigenis dat uitgaat van de  
levende gemeenschap.

Mgr. De Korte zegt hierover: “Iedere 
gelovige die serieus betrokken is,  
is een vindplaats van God.”  
En mgr. Liesen benadrukt: “Het komt 
aan op het fundament, op onze 
binnen kant van waaruit we leven,  
op onze verhouding tot Hem:  
dat bepaalt hoe we omgaan met 
elkaar en hoe we de toekomst in 
gaan. Bij alle veranderende situaties 
is de echte ontmoeting met Hem  
het belangrijkste: dat maakt ons  
-in de woorden van de H. Paulus-  
tot andere mensen, met een  
nieuwe visie (Romeinen 12, 2).”

Het vraagt om een bewuste keuze 
om als parochie te bouwen aan een 
milieu van geloof, of de “verdieping 
van een devotie- en volksgeloof tot 
een doordacht en catechetisch 
onderbouwd geloof”, zoals mgr.  
De Korte zegt. “De rijkdom aan 
inzichten, die ons geloof herbergt, 
moet voortdurend tevoorschijn 
worden gehaald.” En hij spreekt van 
een missionaire uitdaging die niet 
alleen degenen betreft die nu bij  
de Kerk betrokken zijn, maar ook 
nieuwe mensen aangaat. “Er zijn 
allerlei vormen van nood die gelenigd 
moeten worden […] zowel morele als 
sociale nood,” schrijft de bisschop en 
hij onderstreept de missionaire kracht 
van een sterke diaconale presentie.
“Aan het eind van de eucharistie 
worden wij, gesteund door de vrede 
van Christus, de wereld ingezonden 
om Gods barmhartige liefde 
zichtbaar te maken. Een sterke 
diaconale parochie vormt ook een 
overtuigende geloofsgemeenschap. 
Mooie geloofswoorden zijn goed, 
maar mooie geloofsdaden zijn beter.”

Ook in onze geseculariseerde en 
pluriforme samenleving doen 
mensen van nu de ervaring op  

dat geloof een echte en redelijke 
levenskeuze is, benadrukt  
mgr. Liesen. “Geloof is geen naïef 
optimisme dat de ogen sluit voor  
de werkelijkheid, maar een anker  
dat vastigheid en hoop biedt. […] 
Langs allerlei wegen roept God 
mensen en mensen ontdekken  
dat hun hart brandt als Christus 
onderweg met hen spreekt,”  
schrijft hij. “Graag roep ik u op  
om uw persoonlijke band met God  
te verdiepen, om goede en eerlijke 
keuzes te maken in het dagelijkse en 
maatschappelijke leven, en om niet 
bang te zijn om in deze tijd uw geloof 
te beleven en door te geven.”

Daphne van Roosendaal

Hoe kan het kerkgebouw nog 
meer een uitnodiging zijn aan 
mensen om te ontdekken wat 
er aan geloof, hoop en liefde 
in hun hart leeft? 

Kunnen ze een kaarsje aansteken 
en een intentie opschrijven? 

Hoe laat je mensen laagdrempelig 
kennis maken met niet alleen de 
schoonheid van het gebouw, 
maar ook de betekenis ervan? 

Op welke momenten stel je de 
kerk open? 

Welke leeftijden en groepen heb 
je speciaal op het oog en kun je 
hen actief uitnodigen? 

Kunnen mensen zich aanmelden 
voor het parochieblad en geef je 
bezoekers informatie mee over 
inhoudelijke bijeenkomsten en 
diaconale activiteiten?

HET GELOOF 
DOORGEVEN

(Foto: R. Mangold)

In oktober 2016 schreef mgr. De Korte zijn beleidsplan voor het Bisdom ’s-Hertogenbosch ‘Samen bouwen  
in vertrouwen’. In februari 2017 verscheen in het Bisdom Breda de pastorale brief van mgr. Liesen 
‘Wordt andere mensen, met een nieuwe visie’. De bisschoppen wijzen op uitdagingen waar parochies mee  
te maken hebben. In de woorden van mgr. Liesen: “We hebben wel aanvaard dat we leven in een tijdvak 
van grote (getalsmatige) veranderingen, maar misschien hebben we nog niet aanvaard dat we leven in  
een verandering van tijdvak en zien we nog onvoldoende wat nodig is om die omslag te maken.”



EEN HUIS VAN GOD

 4| Het geloof doorgeven 

 6|  Een warm welkom 

 8| Mijn kerk helpt

 10| Een open kerk

Veel tijdgenoten zijn niet meer gelovig, 
maar beschouwen kerkgebouwen  
wel als belangrijk religieus erfgoed.  
Zij kunnen genieten van de schoonheid 
van menige kerk en van de kerkelijke 
kunstvoorwerpen. De rijkdom van vele 
eeuwen christelijke kunst valt met name 
binnen onze kerken te bewonderen.

Als bisschop nodig ik van harte onze 
parochies uit te participeren in de 
Brabantse Open Kerkendag op  
zondag 26 november. Het is uitermate 
belangrijk dat de deuren van onze kerken  
wijd open staan. 

Zo kunnen wij tonen dat wij geloofs-
gemeenschappen zijn die hartelijk  
en gastvrij willen zijn voor gelovigen, 
zoekers en alle andere mensen.

Ik hoop dat ontzettend veel mensen 
tijdens de Open Kerkendag over de 
kerkdrempel heen stappen en door  
het kerkgebouw komen tot een moment 
van gebed, tot stilte en bezinning of tot 
verwondering om het bestaan dat wij 
allemaal ontvangen hebben.

Mgr. dr. Gerard De Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch  

IN DEZE UITGAVE

Het kerkgebouw is de plaats waar parochianen samenkomen om op zondag de 
eucharistie te vieren, maar ook de plaats van waaruit ze vertrekken. De laatste 
woorden van elke viering zijn: “Gaat nu heen in vrede.” De vrede die we vieren,  

die we van Christus hebben ontvangen, dragen we uit. En daarom is het 
kerkgebouw niet een gesloten gebouw, maar een open gebouw.

 
Ik nodig iedereen uit om op de Open Kerkendag een kijkje te komen nemen in 
de kerk. En ik nodig parochiebesturen uit om niet alleen hun kerken open te 
stellen, maar ook om zichzelf te laten zien en hoe je als geloofsgemeen schap 
in zo’n mooie kerk je inspiratie opdoet, je ontmoeting met God hebt, die je in 
staat stelt mensen te ontmoeten. Op de Open Kerkendag kun je laten zien 
hoe dat je aanzet om actief te worden in het bezoek van zieken, in het 
opvangen van vluchtelingen, of het meehelpen in een Voedselbank.
 
Op welke wijze dan ook, iets van de inspiratie en de genade die je in dit 
gebouw ontvangt, neem je mee. Daarom nodig ik iedereen uit om op de 
Open Kerkendag een kijkje te nemen in de kerk en iets te ervaren van die 
vrede die van God komt, die ons gegeven wordt en die wij mogen doorgeven.
 
Mgr. dr. Jan Liesen
Bisschop van Breda

ONTVANGEN EN DOORGEVEN

Een kerkgebouw is voor mij als bisschop, en ik hoop voor de meeste katholieken, 
allereerst een huis van God. Mensen komen in kerken samen om God alle eer  
te brengen, te zingen en te bidden; te luisteren naar de Heilige Schrift en 
Christus te ontmoeten in het gebroken brood van de eucharistie. Zo wordt  
ook de onderlinge gemeenschap onder gelovigen gevoed en verdiept.

(Foto's: R. Mangold)
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