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12,5jaar 
bisschop Muskens

Opzaterdag26meiviertbisschopMuskenszijn12,5-jarig
jubileumalsbisschopvanBreda.Debisschopisherder,
priesterenleraar.Elkebisschopgeeftdatvorminzijneigen

tijd.Enelketijdheeftzijneigennoden.Nodenwaarvoorbisschop
Muskenszichsterkheeftingezetendiewemetnamenoemenzijn:
armoede,daklozen,problemenindezorgenvrouwenhandel.Tijdens
devieringvanhetjubileumvandebisschopisdecollectebestemdvoor
hetBisschopMuskensFonds.Ditfondsdientterondersteuningvan
diocesaneactiviteitenophetgebiedvankerkensamenleving.Graag
brengenweookbijuhetfondsonderdeaandacht(ziehiervoorp.25).
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Alnaarzoveelplekkengingenze.Zoalsnaar
Maastricht,waarzeinhetbeginvandejaren
negentigmeededenmetdeHeiligdomsvaart.

EnnatuurlijkwerdernaarRomeafgereisdin2002,
toenmensenvanuitalledelenvanhetbisdombij
gelegenheidvanhet150-jarigjubileumgezamenlijk
optrokkennaardegravenvanPetrusenPaulus.

In2005hebbenzehetopnieuwgrootsaangepakt:
naardéWest-EuropeseMariabedevaartplaatsbij
uitstek,Lourdes,envervolgensnaarhetverre
NoordwestenvanSpanje,naarSantiagode
Compostela.Indezelaatsteplaatsbevindtzich
hetgrafvanJacobusdeMeerdere,watheteinddoel
isvanmenigepelgrimdieertevoetofopdefiets
heentrekt.
Deaanleidingvandezelaatstebedevaartmetdrie
bussenuitMadewasdepelgrimstochtvanhun

eigendiaken,AdvanKuijcktijdenszijnsabbat-
periode.Zelfliephijdetraditionele‘camino’,
eerstoverdePyreneeënendaarnawestwaarts
richtingGalicië,samenmetzijnzusAdriënne.
Deparochianenenzijtroffenelkaarnazesweken
inCompostela,indedaargebruikelijkeregen,
maarmetdezonindeharten.

Vervanhuis

Welkebetekenishebbendebedevaarteninde
geloofsgemeenschappenvandeVijfHeiligen
parochieeninhetbijzonderindievande
H.BernardusinMade?Volvervevertelt
AdvanKuijck:“Debetekenisvooronze
geloofsgemeenschappenisenorm.”En:“Jemerkt
steedsweeropnieuwdatdemensenernaaruitzien,
wanneereenmaaldeplannengemaaktzijn.

DegezamenlijkeenbisdombredebedevaartnaarRome
in2002wasvoorbisschopMuskenseenbelangrijk
hoogtepunt.Van1978tot1994toenhijbisschop
vanBredawerd,wasbisschopMuskensrectorvan
hetNederlandscollegeinRome.GG

Grensoverschrijdendopweg
DebedevaartenvanMade

Madeheefthetdrukgehaddelaatstejaren.Erissamenmetdegeloofsgemeenschap-
peninTerheijden,WagenbergenHoogeZwaluwehardgewerktaandeverdere
samenwerkingnadefusiein2003totdeeneVijfHeiligenparochie.Maarinen
rondMadekunnenzemeer.Waarzedaarookgoedinzijn?Opbedevaartgaan
metz’nhonderdvijftigen!Debedevaartenzijngemeenschapopbouwend,voorbij
degrenzenvandeoudeparochies. C

Enalszeeindelijkonderwegzijn,zieenhoorjedat
zeechtoppadzijnmetdebedevaartplaatsalsdoel
vanhunreis.Zehoudenervanomopgeregelde
tijdensamentebiddenenkijkenuitnaarde
religieuzesamenkomstenvervanhuis,maar
metdeeigenvoorganger.”

Eengezamenlijkeweg

Hijvertelthoehetreligieuzeaspectvanhetsamen
opbedevaartzijndoorwerkt:“Desacramentaliteit
vanhetopwegzijnenvandeontmoetingenisop
dezetochtengeenloosbegripenwordtdoorieder
opeeneigenwijzeingevuldenervaren.Neemnou
bijvoorbeelddekaarsenprocessieinLourdes.
Allemaalzijnzeintensgeraaktdoordelichtjesin
deduisternisendeFranseliederendieergezongen
werden.Maarsommigenblevenhetliefstaande
kantomhetlichtvoorbijtezientrekkenen
anderenwenstennietslieverdanindemensen-
stroommeeoptetrekken,hetlichtindehand...”
Hetisschitterenddatdezemensenerechteen
gezamenlijketochtvanmaken.Zezijnsámen
opweg,oudenjong,hulpbehoevendofgezond.
Daarbijhelpenzeonderwegelkaar.Inzijnherin-
neringsboekjeBonCaminoheefthijeentekst
opgenomenvanJandeJongh,datinMade
hetparochiëlepelgrimsgebedisgeworden.
“Levenisopwegzijn,”luidtdeeerstezin.

Grenzenoverschrijden

DebedevaartreizenvandeparochianenuitMade
enomstrekenzijnheelgroepsbindendenjuistdat
werktdoornaardegeloofsgemeenschappen,later.
Hetopbedevaartzijnissterkgemeenschapopbou-
wend:mensenzoekenelkaarop,houdenzorgvoor
elkaarenmakennieuweplannen,degrenzenvan
hunoudeparochiesoverschrijdend.
“Onbekendmaaktonbemind,maarnazó’nreis...”
VanKuijckmaakteenveelbetekenendgebaaren
besluitmet:“Debewonersvandekleinedorpenin

onzegroteparochienemendieverbroederingmee
naarhuisenookopdezewijzewerktdebedevaart
heel-makend.”

Opbedevaartzijnroeptblijkbaarvanalleswakker
bijhendiereizenendaarbijsamenoptrekkennaar
hundoel.Dereishaaltjeuitjegewonedagelijkse
doenengeeftjesamenmetjereisgenoteneenplek
indemensenstroom,opwegnaarmorgen,naar
elkaarennaarwieweGodnoemen.Voordenabije
toekomstliggeninMadealweernieuweplannen
klaar.Ditjaarnog,...eenbedevaartnaarTaizé,
middeninhetBourgondischeland.Enerzijnnu
alheelveelparochianeninenrondomdegeloofs-
gemeenschapvandeH.Bernardusdiedaar
reikhalzendnaaruitzien.Goeiereisalvast...

AdRouwendal
PastoraalwerkerinEtten-Leur

Camino
Levenisopwegzijn,
bergenbeklimmen,

wadendoorrivieren,
bloemenplukkenbijmaanlicht,

dwalendooreenzaamhedenenwoestijnen,
eenkaarsbrandentegendestorm,

oplopenmetdeanderenofhendragen,
brooddelenenvierenindenacht.

Levenispelgrimeren,
eentijdlangwerkenaandeweg,
eenbrugbouwenoverhetwater,

roversenduivelsverjagen,
wakenenbiddenmetzieken,
dodenbegravenbijdekapel.

Maarnooitrakendepelgrimsthuis:
‘vreemdelingen’vestigenzichniet.
Wanneerzijeindelijkaankomen,

wetenzewatzevermoeden:
dewegishetdoel.
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30 maart 2007 Presentatie 
Opmaat tot eeuwigheid.

 De bisschop maakt bekend dat 
hij de laatste periode van zijn 
aardse leven zal doorbrengen in 
een monastieke context van 

soberheid, stilte en gebed. Hij zal 
zich aansluiten bij de Paulus-

communiteit in Teteringen.

26 november 
2006

Wijding 
bisschop-
coadjutor 
Van den Hende 

in de 
Antonius-

kathedraal.

September 2006 De komst 
van bisschop-coadjutor Van den 

Hende. Bisschop Muskens kent 
mgr. Van den Hende uit zijn 
Romeinse tijd toen beiden in 
het Nederlands College 

woonden en betrokken waren 
bij de gemeenschap rond 

de Friezenkerk.

Mei 2006 
De restauratie van 

de kathedraal is 
voltooid. De kathe-
draal beschikt nu 
over een mooie 

ontmoetingsruimte, 
naast de kathedraal 

gelegen.

December 
2005 

Kerstmaaltijd 
met imams.

April 2005 Opening van 
het gerenoveerde bis-

schopshuis. Dit vormt de 
afsluiting van de groot-
scheepse renovatie van het 
bisdom. Vanaf nu zijn alle 

diocesane diensten in één 
pand gevestigd, in het hart 

van de samenleving.

Mei 2003 Jubileumviering. 
Het bisdom Breda is het enige 

bisdom dat in 2003 écht 150 jaar 
bestaat. In mei vinden in de 
drie basilieken van het bisdom 
jubileumvieringen plaats. Het 

hoogtepunt is in Bergen op Zoom 
waar op 24 mei de theologie van de 

vrijwilliger wordt gepresenteerd.

Oktober 2002 Bedevaart 
bisdom naar Rome. De vie-

ring van de eucharistie op het 
hoogaltaar van de Sint Pieter 
vormt het hoogtepunt van het 
episcopaat van bisschop 

Muskens. De bedevaart 
versterkt de saamhorigheid 

binnen het bisdom.

16 juni 2002 Viering 
veertigjarig priesterfeest op 

de Grote Markt in Breda.Tege-
lijkertijd viert vader Abraham 
zijn veertigjarig huwelijk. De 
bisschop stelt een teken om 

te laten zien dat priesterschap 
en huwelijk elkaar aanvullende 

roepingen zijn.

31 maart 2001 Start activiteiten
jubileum bisdom. Bisschop Muskens 

heeft als voornemen in het kader van 
het bisdomjubileum van 2003 een 
diocesane synode te houden. Dit 
wordt hem door het Vaticaan 

ontraden. Hij besluit tot een 
bisdombrede bezinning op het 

‘Geloof van ons doopsel’.

Maart 2000 
Publicatie ‘Midden 

in het leven.’ 
Dit boek is een 
samenstelling 
van artikelen 

en lezingen 
uit voorgaande 

jaren.

Najaar 1999 Revalidatie. 
De bisschop verblijft in de Sint 

Maartenskliniek in Nijmegen. 
Hij realiseert zich dieper dan 
ooit de betekenis van de 
Psalmen. Op 4 november 

wijdt hij drie mannen tot 
priester (Bert Mom, Bert 

Grootaers en Paul Heye).

Mei - juni 1999 Twee hersen-
infarcten (woensdag voor 

Hemelvaart de eerste). 
Na het eerste herseninfarct gaat 
bisschop Muskens onverdroten 
door met werken. Zaterdag na 

Hemelvaart wijdt hij Bert Mom, 
pastoraal werker te Roosen-

daal, tot diaken.

Voorjaar 1999 Vrijwilligers-
werk in verzorgingstehuis. 

Bisschop Muskens protes-
teert tegen de ‘vermarkting’ 
van de zorg en roept mensen 
op om in verzorgingshuizen 

vrijwilligerswerk te doen. 
Zelf geeft hij het goede 

voorbeeld.

Februari 1999 Bisschop Muskens 
mengt zich in de discussie over de 

rol van de kerk in de strijd tegen 
aids. Hij bekommert zich zeer om de 
aids-problematiek. In de late zomer 
van 2006 maakt hij een reis naar 

Oeganda, waarin hij indringend 
geconfronteerd wordt met de

gevolgen van aids.

Voorjaar 1998 Uitzending 
catechetische serie ‘Zo ken ik 
iemand’ (de bekende ‘man met de 
hoed’ gaat met mensen op repor-
tage). Bisschop Muskens besteedt 
aandacht aan de pre-catechese. Door 
deze serie vraagt hij aandacht voor 
de centrale elementen van het 
katholieke geloof.

Aswoensdag 1998 
Kruispunt toont een reportage 

waarin bisschop Muskens 
een dag optrekt met zwervers 
in Amsterdam. De bisschop 

schuwt sensationele 
activiteiten niet. De zwervers 

vinden wel dat hij een erg 
mooie slaapzak heeft.

Juni 1997 Publicatie 
van Elk mens heeft 

een naam. Bisschop 
Muskens schrijft 
dit boek met Arjan 
Broers. In dit boek 

verdiept hij zijn 
pleidooi voor een 

sociaal Europa.

1997-1999 Reorganisatie 
van het bisdom. Bisschop 

Muskens past het bestuur 
van het bisdom aan aan de 
eisen van de tijd. De dekenale

structuur wordt bijgesteld, 
diensten geïntegreerd en 

het aantal commissies 
verminderd.

Najaar 1996 Bisschop Muskens mengt zich 
actief in discussies rond armoede. In het 

VPRO-programma Veldpost doet hij zijn 
befaamde uitspraak over het broodje: 

“Als je zo arm bent dat je niet meer kunt 
leven, mag je een brood weghalen uit de 

winkel.” De bisschop wordt een nationale 
bekendheid, maar belangrijker: niemand kan 

meer om de armoede in Nederland heen. 

5 januari 2001 De Antoniuskerk 
in het centrum van Breda wordt weer 
in gebruik genomen als kathedraal.
De bisschop pleit ervoor dat het bisdom 
midden in het leven, in het centrum van 
de samenleving staat. In dit streven 
past de verplaatsing van de kathedraal 
van de Michaëlkerk in Breda-Oost 
naar het centrum.

November 
2004 
Bij gelegenheid 
van zijn tienjarig 
bisschopsfeest 
publiceert 
bisschop Muskens 
zijn autobiografi e 
Wees niet bang.

Mei 1996 Toespraak bij de Acht Mei 
Beweging. Dit is de eerste keer dat 

een residerend bisschop de beweging 
toespreekt. De toespraak deed overigens 
binnen de kringen van de Acht Mei 
Beweging veel stof opwaaien. De 

bisschop uit zich kritisch over een aantal 
opvattingen en praktijken van de Acht Mei 

Beweging, zoals de Christologie en de liturgie. 

9 november 1995 
Altaarwijding in Friezenkerk 

door paus Johannes Paulus II. 
De Friezenkerk, die door bisschop 
Muskens is herontdekt, heeft 
een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de versterking 
van de band tussen Nederland 

en Rome.

September 1995 Pleidooi voor 
instelling Grote Verzoendag voor joden, 

christenen en moslims. Herhaaldelijk 
pleit bisschop Muskens voor het 
loslaten van tweede Pinksterdag als 
feestdag en de erkenning van het 

Offerfeest als feestdag, waardoor 
moslims zich thuis kunnen 

voelen in ons land.TT Najaar 1996 Bisschop Muskens mengt zich 
actief in discussies rond armoede. In het 

TTTTijdlijn bisschop Muskens
26 november 1994 Bisschops-
wijding van Martinus Muskens. 
Bisschop Muskens houdt zijn eerste 
preek. Hij gaat in op de collegialiteit in het 
bestuur van het bisdom en de betekenis 
van de interreligieuze dialoog, op dat 
moment de dialoog met moslims. 
Later komen bij hem ook de hindoes 
en boeddhisten in het vizier.

Mei 1995 Bisschop Muskens bezoekt 
met bisschop Van Luyn van Rotterdam 

de Acht Meidag. De verhouding tussen 
de Acht Mei Beweging en de bisschoppen 
wordt op dat moment getekend door 
grote spanningen. Bisschop Muskens 

zet zich in voor de bevordering van de 
dialoog tussen de verschillende 

stromingen binnen de kerk.

 Zomer 1996 Bezoek manifestatie 
van het anti-armoedeplatform De Arme 
Kant van Nederland. Bisschop Muskens 
wordt zich ervan bewust dat de regering 
geen oog heeft voor de problemen van 
armoede en uitsluiting in Nederland. 
Niemand van de regering wil het 
manifest van de Arme Kant in 
Nederland in ontvangst nemen.
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E
Detakenvandebisschopwordengevat

onderdrienoemers.Debisschopisleraar,
hijispriesterenhijisherder.

Leraar

BisschoppenmoetengetuigenvanChristusbijalle
mensen,zolezenweindecreetoverdebisschoppen
ChristusDominusuit1965.Catechese,verkondiging
enonderricht:aankinderenenaandeopgroeiende
jeugd,zowelaanvolwassenenalsaanjongeren.Hij
magdaarbijhetgebruikvanmediaenmoderne
communicatiemiddelenzekernietmijden.

Priester

Debisschopheeftdevolheidvanhet
wijdingssacramentontvangen.Hijisdiaken,
priesterénbisschop.Hijisverantwoordelijkvoor
hetdoorgevenvandesacramenteletekeneninzijn
bisdom.Inzijnpriesterlijketaakgaathijvoorin

gebed,vierthijdeeucharistieenverrichthij
wijdingen.Hijdienthetvormseltoewaardoorde
christenzijndoopvoltooit.Bijzondereaandacht
heefthijvoorroepingentothetpriesterschap.

Herder

Debisschopstaatalsvaderengoedeherderten
dienstevanhetgeloofenwelzijnvandegelovigen.
Hijspoorthenaanactiefmeetewerkenaande
opbouwvandeKerk:lichaamvanChristus.Als
herderbestuurthijzijndiocees.Hijdoetditmet
openaandachtenmetbijzonderezorgvoorde
zwakkenendearmen.Debisschopis
bruggenbouwer,diedeeenheid,decommunio,in
zijneigendioceesenmetdewereldkerkwaarborgt.

Alsopvolgervandeapostelengetuigthijvandeene
Heer,opdatuiteindelijkallenzullenwandelen“in
allegoedheid,gerechtigheidenwaarheid”(Ef.5,9).

PeterHoefnagels

Debisschop:
eenveelzijdigebruggenbouwer

bisschop
Ernst

Uwvoornaamsteopdracht?

Mijnvoorganger,GerardusdeVet,heeft
eenkerkvandeuitnodigingvoorgestaan.
Hijhadinzijnpastoralepraktijkgezien,

datveelmensendekerkalsdwanghaddenervaren.
Ikhebgetrachtditbeleidvaneenuitnodigende
kerkvoorttezetten.

Uweigenstijlalsbisschop?

Inmijnbestuurlijkwerkhebikmesteedslaten
voedendoordepastoraleontmoetingenmet
mensenenhunvragenophetgebiedvangeloof
enlevenvanalledag.

Uwgrootstevoldoening?

Naastdepriesterkwamenerdepastoraalwerker
endepastoraalwerkster.Zoookdediakenen
dekerkelijkevrijwilliger.Zijbrengenhuneigen
levensachtergrondmee.Datisnogsteedseen
verrijking.Vooraldatvrouwenmiddeninhet
kerkelijklevenzijnkomentestaan.

Enverder?

Wehebbenonsbisdomkunnenvrijwarenvande
polarisatieindekerkdiezichmanifesteerdenahet
landelijkpastoraalconcilie,dateindjaren’60
plaatsvond.Ikhebmealtijdingezetvoorgoede
verhoudingen.Wellichtligthetookaandeaard
vandebevolkinginonsbisdom,datrelativerende.

Bentuveranderd?

Hetgeloofaangereiktdoormijnoudersismijn
basisgebleven;praktiserendekatholiekenmet
respectvooreigen,gewetensvollekeuzes.

Dekeuzevanuwwapenspreuk?

“MijishetleveninChristus”vanmgr.Hopmans
sprakmijaan.Inhetverlengdekoosik“Christus,
gisterenenvandaag”uitdeHebreeënbrief.
InChristusgelovenenaanmensennabijzijn.
Ikbeleefhetinhetbijzonderiederekeer
wanneerikeucharistievier.

DVerkondigervanhetgeloof.ZotypeerthetTweedeVaticaansConciliedevoornaamste
taakvaneenbisschop.Daarnaastishijherderenvadervandearmen.Veertigjaar
geledenbogendekerkvaderszichoverhetbisschopsambt.Zeformuleerdeneenstevig
pakketaanverantwoordelijkhedendatnogsteedsactueelis.
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Uwvoornaamsteopdracht?

Ikziehetalseenvandevoornaamstetakendeeenheidbinnendekerkelijkegemeenschapte
bevorderenendekerkeenhumaniserenderol

indeNederlandsesamenlevingtelatenspelen.
Daaromhebikinhetbijzonderaandachtgevraagd
voordearmoede,dedaklozen,deproblemeninde
zorgendevrouwenhandel.

Uweigenstijlalsbisschop?

Vertrouwenennietteveelcontroleren.Ikkoos
vanmeetafaanvooreencollegialestijlvan
leidinggevenwaarbinnenikmijnmedewerkers
allevertrouwengaf.Alleenindienhetnodig
was,greepikin.

Uwgrootstevoldoening?

DatwasdeRomebedevaartin2002.Hetwaseen
geweldigeervaringommetmensenuitallehoeken
vanhetbisdom,vanMadetotOostburg,eenweek
oppadtezijnomonsgelooftevierenbijdegraven
vandeapostelenPetrusenPaulus.Debandmetde

aposteleniswezenlijkvooronsgeloof.Wespreken
nietvoornietsoverdeapostolischegeloofsbelijdenis.

Enverder?

Ikgagraagnaardeparochiesommetde
gelovigendaareucharistietevieren.Ikput
daaraltijdkrachtuit.

Bentuveranderd?

Mijngeloofheeftzichtijdensmijnjarenals
bisschopverdiept.Ikbenziekgeweest.Indietijd
leerdeikdePsalmenmetgrotereintensiteitbidden.
DePsalmenhebbeneengrotezeggingskrachtvoor
menseninnood.

Dekeuzevanuwwapenspreuk?

Dezeluidt‘Shalom’.Ditbetekentvrede.Indit
ideaalherkennenallegodsdienstenzich.Ikziehet
alsmijnopdrachthetvreedzaamsamenlevenvan
verschillendegodsdienstenencultureninonsland
tebevorderen.Daarnaastwilhetookzeggendat
menseninvredemetzichzelfmoetenleven.

Uwvoornaamsteopdracht?

DatishetgeloofinChristusmetterdaad
verkondigenenhetdelenenbelevenmet
demensenvannuinhetbisdomvan

Breda,inverbondenheidmetdewereldkerk.

Uweigenstijlalsbisschop?

Ikgaalsnieuwebisschopvooralhetbisdomin,
heelconcreetopbezoekinparochiesenreligieuze
gemeenschappenvoorontmoetingenmetpastorale
beroepskrachtenenvrijwilligers,gesprekkenmet
jongerenénouderen.Ikbenvóórallesbisschop
vanhetbisdomBreda.

Uwgrootstevoldoening?

Datisdatikzovertrouwdbengemaaktengeraakt
methetbisdomvanBreda,datzichuitstrektin
West-BrabantenZeeland.Nadeeersteintensieve
wekenvankennismakingzijnerookdaarnasteeds
opnieuwtallozegelegenhedengeweestvoor
bezoeken,gesprekkenenontmoetingenenook
omsamentebiddenenonsgelooftevieren.

Bentuveranderd?

DetijddatikinBredabenalsbisschop-coadjutor
naastbisschopMuskensisnogmaarkort.Passinds
2novemberwoonikdaadwerkelijkinBreda.
Ikvoelmijaldoendesteedsmeerconcreet
betrokkenophetwelenweevanhetbisdom.

Dekeuzevanuwwapenspreuk?

SinetimoreserviamusIlli,‘datwijHemdienen
zondervrees’,wordtwereldwijdelkeochtend
gebedenalsvastonderdeelvanhetkerkelijk
getijdengebed.Inmijngebedsluitikmeaanbij
diebiddendegemeenschap.
Goddienenzondervreesisnietzozeereen
kwestievanflinkzijn,maarvanvertrouwen
hebben.Dewoordenkomenuithetevangelie
vanLucas,waarZachariasJohannesdeDoper
bezingtalswegbereidervanChristus.
HijverwijstnaarChristusinhetlichtvanGods
planvanliefdevoormensen.Ikbenbijhetdoopsel
naarhemvernoemdenvoelmeverbondenmet
Johannes,omdatik,zoalshij,wilwijzennaarde
persoonvanJezus.

bisschop
VandenHende

bisschop
Muskens



12 bisdomvanbredamagazine bisdomvanbredamagazine 13

Inzijneerstepreekalsbisschopgingenzijngedachtenuitnaardeoudtestamentische
personenAbrahamenMozes.Hijnoemde

bisschopErnsteen‘nieuweAbraham’,dienetals
debijbelseAbrahamdemoedhadtijdgebonden
vormgevingenvanhetgeloofteverlatenenmet
zijnvolkeenongewissetoekomsttegemoettegaan.
Abrahamisdevadervanallegelovigen.Bisschop
Muskensriepookoptotsamenwerkingmetalle
anderezonenendochtersvanAbrahamomzijn
ideaalvanvrede(‘shalom’)dichterbijtebrengen.
Nietalleenchristenenmaarookjodenen
islamietenkennenditbegrip.
Mozeswasvoordebisschopdemanvanhet
gedeeldeleiderschap.NaastzijnbroederAäron
droegenookveleanderenverantwoordelijkheid
voorhetvolkIsraël.

Watisdeimpactgeweestvandezeprogram-
matischeredevoering?Zoweldemoslimsuit
RoosendaalalsemeritusdekenKuytengeven
antwoordnadetoespraaknauwkeuriggelezen
tehebben.
Kuytenwerktevelejarennauwmetbisschop
Muskenssamen.Hijwasvan1988tot2007deken,
eerstvanOosterhoutenlaterachtereenvolgensvan
dedekenatenHetMarkiezaatenDeBaronie.Hij
maaktezodeeluitvandedeken-kapittelvergade-
ringendebisdomraad.“Ikherinnermebisschop
Muskensalseenmanvangeloof.Hijwerktvanuit
eendiepgeloofinGod,inJezusdeChristusende
GeestvanGod.Hijweetzichnauwverbondenmet
detraditievandekerk.Hijkentdezegoed.
BisschopMuskensisonvoorwaardelijktrouw

geblevenaandekerkookalheefthijheter
somsmoeilijkmeegehad.”

“Hijwerktvanuiteendiepgeloof.”

DemoslimsinRoosendaalstaanietsverdervan
bisschopMuskensaf.ImamCharifSlimani,
MohammedBenkhlifiaenOmarOmhaouech
zittensamenmetFonsBurm,voorheenpastoor
indeRoosendaalseEmmaüsparochie,inhetles-
lokaalvandeMarokkaansemoskeeinRoosendaal
bijelkaar.MohammedBenkhlifiaisvoorzitter
vanhetMarokkaansmoskeebestuur,Omar
Omhaouechbekleeddediefunctievoorhem.
“Wehebbenwelvanhemgehoord,”zegtOmar,
“maarwehebbendebisschopnooitontmoet.
Wehebbenindekrantoverhemgelezen.Moslims
kennengeenbisschopofpaus.Erzijnwelcontac-
tentussenimamsenpastoors,kerkenenmoskeeën.”
Zezijngeraaktdoorzijntoespraak.
“Dewapenspreukvandebisschopluidt:‘Shalom’,”
zegtimamSlimani.“Ditisjoods.HetArabische
woordvoorvredeis:‘Salam’.Vredeiseenbelang-
rijkbegripinonzegodsdienst.Hetiseenvande
heiligenamenvanGod.Weeindigenelkgebed
meteenvredeswens.Alsweelkaarbegroeten
wensenweelkaarvredetoe.”
“Moslimsenchristenenhebbenveelgemeen,”
vervolgtBenkhlifia.“WegelovenallemaalinGod
enwehebbendezelfdevisieopdesamenleving.
TweewekengeledenlasikdatinNederlandrelatief
veelmensenerweleensaandenkenomzelfmoord
teplegen.Ikdenkdatgodsdienstendezemensen
kunnenhelpen.InNederlandisgeloofnaarde

“Hijiszijnintentiestrouwgebleven”
BisschopMuskenshieldbijzijnwijdingin1994eenpreekdiebijvelennoginhet
geheugengegriftstaat.Deinterreligieuzedialoogwerderinaangekondigdende
wijzewaarophijbisschopwildezijn.Eengesprekmetvertegenwoordigersvande
moslimgemeenschapinRoosendaalenoud-dekenvandekenaatDeBaronie,
SimonKuyten,diebisschopMuskensvanafhetbeginvanzijnepiscopaatmeemaakte.

kantgeschoven.Godsdienstkaneenrolspelen
bijdeverbeteringvanderelatietussenouders
enkinderen,bijdeverzoeningtussenburen.
Wehebbenmeergemeenmetchristenendan
metniet-gelovigen.Doordegeschiedenisiser
eenklooftussenonsgegroeid,maariemand
meteenanderegodsdienstisonsmeernabij
daniemandzondergeloof.”

“VredeiseenvandeheiligenamenvanGod.”

DeimamhooptdatdeNederlandersdoorhun
ontmoetingmetmoslimszelfgodsdienstiger
worden.“Alszijzienhoewijonsgeloofbeleven,
kerenzemisschienterugnaarhuneigenreligieuze
wortels.”Benkhlifiameentdatdevoorwaarden
voordialoogmomenteelbeterzijndaneenaantal

jaargeleden.“Erzijnmeermenseninonzege-
meenschapdanveertigjaargeledendieNederlands
spreken.Onzejongerenzijngoedopgeleid.”

Kuytenzietindewiltotdialoogeencentrale
karaktertrekvandebestuursstijlvanbisschop
Muskens.“Hijluisterdenaaranderen,durfdete
delegeren,maargreepinalshetnaarzijnmening
foutging.Hijgeloofdeingedeeldleiderschap.
DaarinwashijeenvolgelingvanMozes.Alsgeen
andervoeldehijaanwaterinkerkensamenleving
leefde.Alshijmeteenthematiekbezigwas,bracht
hijdieinbinnendebisdomraad.Hijbestookteons
danmetzijnthematiekenenvroegwatwijervan
dachten.”
“Zomaaktehijonsdeelgenootvandeinhoudvan
zijnboeken.Hijsprakmetonsoverdearmoede,
maarinhetbeginookoverdenoodzaakvanhuis-
liturgie.Samenkekenweofwezijnideeënnaar
hetbeleidkondenvertalen.Alshijherkenning
vond,ginghijonvoorwaardelijkdoor.Soms
verstildedebisschop.Hijkeerdeinzichzelfen
liepdanpiekerendronddoorhethuis.”

“Hijheefthetprogrammadathijinzijn
eerstepreekontvouwdezekergerealiseerd.”

KuytenkarakteriseertbisschopMuskensookals
eenmanvanprojecten.“Hijkanheelintensief
metéénthemabezigzijn.Daarinishijverrassend
origineel.HetbestevoorbeeldvindikdeRomereis.
Ikzatnaasthemindebisdomraad.Ineensbooghij
zichnaarmetoeenvroeg:‘GajemeenaarRome?’
‘Hoezo,’zeiik.BisschopMuskensantwoordde:
‘Wegaaneendiocesanebedevaartorganiseren.’
Voormijwasditeenverrassing.DeRomereisis
hethoogtepuntvanzijnepiscopaatgeweest.
Achterafgezienzegikdathijhetprogramma,
dathijinzijneerstepreekontvouwde,zeker
gerealiseerdheeft.BisschopMuskensisaan
zijnintentiestrouwgebleven.”

HansdeJong
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God, wij danken U voor elkaar, 
wij die samen uw Kerk vormen.
Help ons om liefdevol in uw Kerk te leven, 
in heel haar diversiteit, grootheid en zwakheid.

Leer ons de Kerk niet te bouwen als een door ons ontworpen project, 
maar te laten groeien onder de zon van uw voorzienigheid,
want het is geen Kerk van stenen, 
maar van gelovigen, bijeen in uw Geest.

God, we proberen uw Kerk klaar te maken voor de toekomst, 
mogen wij frisse wind voelen en kracht vinden die nodig zijn 
om vandaag en straks het evangelie te verkondigen.

Wij bidden U om verbondenheid, 
help ons verdeeldheid te voorkomen 
en vooroordelen en bittere beschouwingen te vermijden.

Help ons rond onze bisschop de eenheid van uw Kerk 
te versterken in de duizend gezichten van Uw volk.

(Uit: Jubileumgebed, bisdom Breda)

Rond onze bisschop...Rond onze bisschop...Rond onze bisschop...

Rond onze bisschop...
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E  
ToenTinyMuskensin1994naeenverblijf

van25jaarinBrabantterugkeerde,trofhij
eenlandschapaandataanhetverstenenwas.

ZoalshijhetinzijnlevensverhaalWeesnietbang
verwoordt.“Voorheenopenterreinenwordennu
gedomineerddoorhuizen,fabrieken,terminals
enhoogbouw.”AlsboerenzoonuitElshoutkende
hijhetweidseBrabantselandschapenhijwaszich
bewustvandewaardehiervan.“Elshout,datwas
eenkostbaarstukjeaarde.Wewarenertrotsop
omboertezijnenwistendatweopgoede
grondstonden.”

VaderMuskenswaseenondernemendman.
Hijbreiddezijnbedrijfuit,waseenvandeeersten
diedoorruilverkavelingzijnkleineversnipperde
lapjesgrondtoteenefficiëntgeheelmaakteen
bouwdeopdiegrondeennieuweboerderij.



GrotebewonderinghadhijvoorpastoorWillem
vanKesseluitZevenbergen.Dezeheeroomvan
TinyMuskenswasadviseurvandeNCB.Hij
pleittevoorsocialeveranderingenenstimuleerde
deboerenomlokaleBoerenleenbankenop
terichten.Zoverschaftenzezichhetkapitaal
waarmeezehunbedrijvenkondenverbeterenen
uitbreiden.MensenalsVanKesselzorgdenvoorde
emancipatievandeboeren.“Zo’npriesterwilik
ookworden”,dachtdekleineTinyMuskens.

Zo’npriesteralszijnheerom,diedeboeren
opzochtomhenteadviseren,werdhijniet.Maar
zodrahijinNederlandwasteruggekeerd,ginghij
zichbezighoudenmetdeveranderingendiezichin
delandbouwhaddenvoorgedaan.Hijwistuitde
eerstehandwatdegevolgenzijnvandeEuropese
landbouwpolitiek.Endeproblemenkwamenvoor

Eenrechtvaardig
loonvoordeboer
BisschopMuskensendelandbouw
De‘boerenbisschop’wordthijineen
krantenartikelgenoemd.Spraakmakend
wasbisschopMuskensaltijdenopvele
gebieden.Ookzijnpleidooienvoorhet
welzijnvandeboerenblevennietonop-
gemerkt.Vanafhetbeginvanzijnleven
alsbisschopvanBredahaddendeproble-
menindelandbouwzijnvolleaandacht.

hemheeldichtbijtoendekinderenvanzijn
broerJan,diedeboerderijvanzijnvaderhad
overgenomen,beslotenomhetbedrijfnietover
tenemen.Zezagenergeentoekomstin.“Daarmee
iseeneindegekomenaaneenfamilietraditievan
viereeuwen.Sindsmensenheugenisisonzefamilie
verbondengeweestmetdeboerengrondrond
Elshout,maarmijnbroerisdelaatsteindielijn”,
constateerthij.Maarzijnbetrokkenheidbijde
problemenindelandbouwkomtnietvoortuit
nostalgie,albetreurthijhetverlorengaanvande
schoonheidvanhetcultuurlandschapdatdeboeren
medeinstandhoudenenookdeteloorgangvande
familietraditieisnietderedenwaaromhijzichlaat
horeninkwestiesronddelandbouw.

“Deinkomensvanlandbouwerszijnduidelijkte
laag.Zijverdieneneenrechtvaardigeprijsvoor
hunproduct.Eenrechtvaardigeprijsdientaan
eenaantalvoorwaardentevoldoen.Allereerst
moetdezekostendekkendzijn.Deboermoet
zijnmachinesenzaaigoedkunnenbetalen.Zijn
arbeidmoetopeenreëlewijzebeloondworden.
Daarnaastmoetenboerenenhungezinnenvan
deopbrengstenvanhunbedrijfkunnenlevenen
eventueelsparen.”
Eenrechtvaardigeprijs:hetlijktzovanzelfsprekend
maardatishetniet.Eenliterwaterkostinde
supermarktmeerdaneenlitermelk.Daardoor
gaandebedrijvendiehijinzijnjeugdheeftzien
opbouwen,nuoverdekop.Hethardewerken
vandeboerenwordtdoordepolitiekbeantwoord
mettelageprijzeneneenveelheidaaneisen
waarzenietaankunnenvoldoen.Wiehetnog
welwilvolhouden,gaatgebuktondertorenhoge
schulden.“Aldieveranderingenhebbenzware
consequentiesvoordemensen.Erheerstsomseen
verschrikkelijkeproblematiekindiegezinnen.

Wemoetendaaralskerkaanwezigzijn.”
Ditkomttotuitinginhetdiaconalewerkinhet
bisdom.Hetindustriepastoraatwerdverbreedtot
arbeidspastoraatengingzichbezighoudenmetde
problemenindelandbouw.

Opverschillendemanierenwerdhierop
deaandachtgevestigd.Vorigjaarnogmet
hetverschijnenvanhetwerkboekvoor
oogstdankvieringenWaardenvoorhetland.Deze
vieringenwordennogsteedsdrukbezocht.Het
verbaastbisschopMuskensniet:“Spiritualiteit
enlandbouwzijnaltijdmetelkaarverbonden
geweest”,zegthij.“Meerdananderenbeseffen
landbouwersdatdemenshetlevennietinhanden
heeft.Krachtenvanhitte,regenenwindbepalen
deopbrengstvanhetland.Erheerstdanookeen
grootgevoelvandankbaarheidalsergeoogstisen
erweervoedselisvoormensendier.Veelboeren
willendanGoddankenvoorhetgoededatHij
geeft.Zijwetenzichdoorhunwerkdiepmet
Hemverbonden.”

Eveneensvorigjaarhekeldehijhetgebrek
aanaandachtvoordelandbouwinde
verkiezingsprogramma’s.“Indedebattenlijkt
delandbouwproblematieknietopdeeerste
plaatstestaan.Erwordtindecampagnesvooral
gediscussieerdoverdeeconomischepolitieken
demulticulturelesamenleving.Ditzijngeen
onbelangrijkeonderwerpen,maardeproblemen
vandelandbouwmogennietondertafel
geschovenworden.Hetgaatomsolidariteiten
rechtvaardigheidvoormensendievoorzienin
onzeprimairebehoeften,onsetenendrinken.”
Rechtvaardigheidisinéénwoordwaarvoor
bisschopMuskensdeafgelopen12,5jaarheeft
gepleit:indelandbouwendaarbuiten.

JanBrouwers
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DD

Dubbeljubileum
metbisschopDobbelaar
BisschopMuskensviertzijnkoperen
bisschopsjubileumsamenmetbisschop
LeoDobbelaar,bisschopinhetEthio-
pischeNekemte.Hijontving,netals
bisschopMuskens,debisschopswijding
in1994.Ditisnietdeenigereden.
LeoDobbelaarkomtuithetbisdom
Breda.Hijwerdin1942geboren
inhetZeeuws-VlaamseVogelwaarde.

InhetbisdomBredaisbisschopDobbelaarnietonbekend.Verschillendegroepen,zoals
hetCaritasbestuurinSteenbergen,voeren

actievoorhem.Nekemteisbijnaevengrootals
deBenelux.Hetbisdomkentongeveer42.000
katholieken(7%vandebevolking).“Leoiseen
rustigeman,”verteltzijnbroerJo,dienogaltijd
inVogelwaardewoont.“Hijraaktnooitinpaniek.
Mijnbroerkonbijzondergoedleren.Ikbewonder
zijngrotetalenkennis.”
“AlshijinNederlandis,komthijbijmijindekost.
Hijverteltdanoverdenieuwescholenenkapellen
diehijoveralinzijnbisdombouwt.Ikbenereen
keergeweest.Hetiseenarmgebiedmaarerzijn
ookvruchtbarestreken.Momenteelheefthijeen
projectomstrumatevoorkomen.Hijzamelt
jodiumtabletteninomdezeonderdebevolking
teverdelen.Hiervoorwerkthijsamenmet
Nederlandseartsen.”

Lazarist

LeoDobbelaarwasdeopéénnajongsteuit
eengezinvanelfkinderen.Zijnvaderwerkteals
postbode.Nadelagereschoolginghijnaarhet
seminarievandelazaristeninWernhout.Deze
congregatiewasindezeventiendeeeuwgesticht

inFrankrijkdoordeH.VincentiusAPauloom
aandearmendeBlijdeBoodschaptebrengen.

Dewerkzaamhedenvandezecongregatie
bestondenvooraluithetverzorgenvanretraites
voordegewoneman(volksmissies),deopleiding
vanpriestersenmissiewerk.Dooranticlericale
wetgevinginFrankrijkvestigdenzezichin1882
inNederlandnabijZundert.Dobbelaarstudeerde
inZundert(Wernhoutsbrug)enteRome.Daar
bereiddehijzichvooropzijnvertreknaarEthiopië.
In1969ontvinghijdepriesterwijding.

ActiefinEthiopië

DeeerstetweejaarwekteLeoDobbelaarinde
hoofdstadAddis-Abeba.Tegelijkertijddoceerdehij
ophetgrootseminarie.DaarnavertrokDobbelaar
naarBonga,eenstadjeinhetbinnenlandwaarhij
pastoraalactiefwaseneenschoolstichtte.
Hijhielpdebevolkingbijverbeteringvaneen
koeienraswaardoordemelkproductiewerd
verhoogd.Onderwijlwasdekeizerverjaagden
decommunistischeregeringvanMengistuaan
hetbewindgekomen.
Dobbelaarmoestterugkerennaardehoofdstad.
Daargafhijweerlesophetdiocesaangrootsemi-
narieenzetteeenstudiehuisopvoorEthiopische
jongerendiezichbijdelazaristen
wildenaansluiten.Enkelejarenlaterwerdhij
rectorvanditgrootseminarie.

In1982kozendelazaristenhemtotprovinciaal
overstevandegroepinEthiopië.PausJohannes
PaulusIIbenoemdehemin1994totapostolisch
vicarisvanhetapostolischvicariaatNekemte.
Op4september1994ontvinghijuithanden
vanbisschopBomers,eenvanzijnvoorgangers
inNekemteenooklazarist,debisschopswijding.

HansdeJong

GDD

Geslachtslijst van Jezus Christus, zoon van 
David, zoon van Abraham. Abraham was de vader van Isaäk, Isaäk van Jacob, 
Jakob van Juda, Juda was de vader van Peres, Peres was de vader van 

Chesron, Chesron van Aram. Aram van Amminadáb, Amminadáb van Nachson, 
Nachson van Salmon, Salmon van Boaz. Boaz was de vader van Obed, 
Obed was de vader van Isaï en Isaï was de vader van David, de koning. (Mt. 1,1-6). 

Martinus Muskens werd in 1994 gewijd door Hubertus Ernst, 
Hubertus Ernst was in 1967 gewijd door Bernardus Alfrink, Bernardus Alfrink werd 
in 1951 gewijd door Paulo Giobbe, Paulo Giobbe was in 1925 ge-
wijd door Pietro Gasparri, Pietro Gasparri werd in 1898 gewijd door François de la 

Vergne. François de la Vergne was in 1872 gewijd door Joseph Guibert, 
Joseph Guibert werd in 1842 gewijd door de heilige Eugène de Mazenod. De Heilige 
Eugènede Mazenod was in 1832 gewijd door Carlo Odescalchi. Carlo 

Odescalchi werd in 1823 gewijd door Giulio della Somaglia. Giulio della Somaglia 
was in 1788 gewijd door Hyacinthe Gerdil, Hyacinthe Gerdil 
werd in 1777 gewijd door Marcantonio Colonna. Marcantiono Colonna was in 1762 

gewijd door Carlo della Torre (Clemens XIII), Carlo della Torre werd in 1743 gewijd 
door Prospero Lambertini (paus Benedictus XIV). Prospero Lambertini was in 

1724 gewijd door Pietro Orsini. Pietro Orsini werd in 1675 gewijd door Paluzzo 
Altieri, Paluzzo Altieri was in 1666 gewijd door Ulderico Carpegna. 
Ulderico Carpegna werd in 1630 gewijd door Luigi Caetani. Luigi Caetani was 

in 1622 gewijd door Ludovici Ludovisi. Ludovici Ludovisi werd in 1621 gewijd door 
Galeazzo Sanvitale, Galeazzo Sanvitale was in 1604 gewijd door 
Girolamo Bernerio, Girolamo Bernerio werd in 1566 gewijd door Giulio Santorio, Giulio 
Santorio was in 1566 gewijd door Scipio Rebiba, Scipio Rebiba werd in 
1541 door Gianpietro Caraffa gewijd. Gianpietro Caraffa begeleidde als paus Paulus 

IV het concilie van Trente dat in die jaren plaatsvond. Zijn wijdingsstamboom gaat terug tot 1442. 

... Aldus de zoekmachine Google en de digitale encyclopedie Wikipedia.
Het gaat in beide stambomen niet alleen om een 
opsomming van namen, maar om het contact met 
mensen die een directe ervaring met God hebben 
gehad zoals Abraham, Isaäk en Jacob. Gregorius de 

Grote, die in onze nationale Friezenkerk zo’n grote plaats inneemt, schreef rond 600 

in een brief: “Je kunt wat jezelf niet ervaren hebt, niet verkondigen. 
Zorg zelf, beste bisschoppen, Christus te ervaren. Anders kun je niet bewerken dat 

andere mensen Christus ervaren.” (Preek bisschop Muskens bij de wijding van bisschop Van den Hende.)
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veertigdagentijdvierikdeeucharistieinde
verschillendedorpenvanZuid-Beveland.Ditjaar
wasikinHeinkenszand,LewedorpenHansweert.
MetPasenkiesikerdanvoorominGoestezijn.
MetKerstmisbenikaltijdinBreda,maarmet
PaseninZeeland.Zobenikopdehoogtijdagen
vanhetkerkelijkejaarinverschillendedelenvan
hetbisdomaanwezig,”vertelthij.
DeZeeuwenwaarderenhet:“Hetisnietalleeneen
eerdatdebisschopkomt,”zegtCeesvanWouw,
devoorzittervandeKoorschool,“maarookeen
ondersteuning.Wekunnentijdensdezeviering
latenzienwiewezijn.Hetisbelangrijkdatmensen
ziendaterookjongerenzijndiezichinzettenvoor
deliturgie.VeeljongenslevennaarhetPaasfeest
toe.Zevindenhetechtbijzonderdatdebisschop
komt.Sommigenzeggenhiervoorzelfshun
voetbalwedstrijdaf.”
CarolinevanBerkel,koorschoolmoeder,bevestigt
het.“Vooronshoortdekomstvandebisschop
bijPasen.Hetiszelfsgoedvoorhetimago
vanZeeland.VelendenkendatZeelandeen
protestantseprovincieis.Juistnuwordtzichtbaar
datereenvitalekatholiekeminderheidis.Eris
hiereenstrijdbaarkatholicisme.”EvertHeijblok,
devroegeredirecteurvandekoorschoolmemoreert
graagdegoedebandenmetbisschopMuskens:
“WezijnookmeenaarRomegeweestenhebben
tijdensdebedevaartverschillendemalenmogen
zingen.”

HetPaasfeestvraagtookbijdekoorschooleen
tijdvanvoorbereiding.“Webeginnenhiermee
onmiddellijknaMariaLichtmis(2februari),”
zegtHeijblok.“Dezeperiodeisgevuldmet
tradities.Metcarnavaletendejongensoliebollen
endrinkenzechocolademelk.MetWitte
Donderdagetenzematzestussenderepetitieen
deavondmis.OpPaaszaterdagkrijgenzeallemaal
eenchocoladenei.Weverlotendanookeen
chocoladenkip.ZolevenwenaarPasentoe.”

Delaatstekeer

BisschopMuskensheeftinzijnboekOpmaat
totEeuwigheidaangekondigdzichop2februari
2008aantesluitenbijdePauluscommuniteitin
Teteringen.Ditjaarzaldaaromdelaatstekeer
zijngeweestdathijalsbisschopvanBredabijde



PaasvieringinGoesaanwezigwas.“Wezullen
bisschopMuskenszekermissen”,zegtkoster
Geerts.“Hijgenootaltijdvandezevollekerk.
Datzagje.Hijisechteenmanvoorhetvolk.
Wegunnenhemvanharteeenmooieperiode
indeabdij.Wehopendatbisschop-coadjutor
VandenHendemetPasenhierookwilzijn.”
DezehoopdeeltGeertmetaldegenendiebijde
liturgieindeGoeseparochiekerkbetrokkenzijn.
“Hetisgeweldigalsmgr.VandenHendehierook
metPasenkomt,”meentVanderWouw.“Zijn
komstiseenwaardevolleondersteuningvoor
onzejongens.Hijisvanhartewelkom.”

HansdeJong

PPasen
inGoes
BisschopMuskensviertPaseninGoes.
Datdoethijalsinds1995.Detraditie
begonmeteentoenhijbisschopwerd.
DaaromisPaseninGoeseenbegrip.

Vreugdevolklokgeluioverheersthetcentrum
vanGoesopPaasmorgen8april2007.Op
hunpaasbestgekledemensenspoedenzich
naardebeideMariaMagdalenakerkeninhet
hartvandeoudestad.Om10:00uurnaarde
oudemiddeleeuwsekerk,nuhetthuisvoor
deProtestantseKerkinNederlandeneen
halfuurlaternaarderooms-katholiekeMaria
Magdalenakerk,rechttegenoverzijnprotestantse
evenkniegelegen.
Nustaanbeidegebouwenbroederlijktegenover
elkaarenisdeoecumenischesamenwerking
hartelijk,maaroorspronkelijkpriemdede
katholieketorenomhoogalsstrijdbaarteken
vankatholiekeemancipatie.
VoordekatholiekeparochievanGoesisPasen
altijdbijzonderfeestelijk.Dankomtbisschop
MuskensnaardezestadomPasentevieren.
DeZeeuwseKoorschoolluistertdevieringop.
Vrijwilligershebbendekerkversierd.Voorhet
priesterkooriseenpaasgrafopgesteld,gemaakt
doordekostersTonPeereboomenCorGeerts.

Kerkvanalleplaatsen

Beidekerken,katholiekenprotestants,stromen
vol.“Inonzekerkzijnongeveer1000bezoekers.
DitkomtnietalleendoordeGoesenaren,”weet
Geertstevertellen.“MetPasenbeginthet
toeristenseizoen.Duitserswetendandewegnaar
deZeeuwsekusttevinden.Ongeveereenderde
vandekerkgangersisvanbuitenlandseafkomst.”
Ditblijktmeteenbijhetopeningswoord.Bisschop
MuskensbegroetdemenseninhetNederlands,
hetDuitsenhetEngels.Hetkoorzingtde
OrgelmessevanMozartendewisselendegezangen
inhetGregoriaans.Bijhetcredodoetiedereen
mee.Enkelaanhetslotvandevieringweerklinkt
uitvolleborstUzijdeglorie.Indepreekleest
paterPaul,dehuidigepastoor,passagesuiteen
homilievanJohannesChrystostomus,debekende
Byzantijnsekerkvaderuithetbeginvandevijfde
eeuw.ZoviertdegeloofsgemeenschapinGoes
metdeKerkvanalleplaatsenenalleeeuwen.

‘GoedvoorhetimagovanZeeland’

BisschopMuskenskiesterbewustvoorom
metPasennaarGoestegaan.“Tijdensde
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vastgelegdinhetdecreetoverdebisschoppen
vanhetConcilieChristusDominus.”

Hetduurdetochniettot2004
voordatdatdirectoriumerwas?

“In1973alverscheenhetdirectoriumtenbehoeve
vanhetpastoraledienstwerkvandebisschoppen.
In2004verscheeneennieuweversie.Deeerste
uitgavevanhetdirectoriumin1973,Ecclesiae
Imago,hebikbestudeerdinhetkadervanmijn
studiescanoniekrechtaandeGregoriana-
UniversiteitinRomeindejaren1989tot1994.
Deversievanhetdirectoriumuit2004lasik
toenikinseptember2006benoemdwerdtot
bisschop-coadjutorvanBreda.”

Watishetverschiltussendetweeteksten?

“Hetdocumentuit1973isvooralgebaseerdop
gedeeltenuitdocumentenvanVaticanumIIdie
gaanoverdebisschopenhetbisschopsambt.
Allerleiaspectenzijnalshetwareeensgoedopeen
rijgezet:detakenvandebisschopindewerelden
zijntakeninhetbisdom.Hetiseen‘handboek’
voordebisschoppen,eenverzamelingvan
informatieuiteerderedocumenten.
Hetdocumentvan2004vervangthetdirectorium
uit1973.Hetiseenherzieninginhetlichtvan
hetnieuwekerkelijkwetboekvan1983enhet
documentPastoresGregisuit2003datgebaseerd
isopdebisschoppensynodevan2001overderol
vandebisschop.
Nieuwisbijvoorbeeldeenparagraafoverdeper-
manentevormingvanbisschoppeninmenselijk,
spiritueel,intellectueelenpastoraalopzicht.De
richtlijnenuithetdirectoriumzijneenhandvat
omdaarwerkvantemaken.
Ookiserinhetnieuwedirectoriumeenspeciale
paragraafgewijdaanhetgebruikvanmediaen
communicatie,inhetlichtvandetaakvande
bisschopalsverkondigervanhetgeloof.Meteen
verwijzingnaardeapostelPaulusinHandelingen
17,PaulusopdeAreopagus,wordtgezegddatde
kerkookindehuidigetijddeBlijdeBoodschap
moetverspreidentemiddenvaneendiversiteit
aanzienswijzeninonzewereld.”

Hetdirectoriumstelthogeeisen
aandebisschop.

“Eenbisschopisleraar,hogepriesterenpastoraal
bestuurderenalszodanighoofdverantwoordelijke
inzijnbisdom,eneenmanvangeloofdiezich
moettoeleggenopeenheiligleventemiddenvan
zijnmede¬gelovigen.Debisschopwordtinhet
directoriumbeschrevenalsherder,innavolgingvan
Christus,deGoedeHerder,ennietopdeeerste
plaatsalsorganisatorenmanager.”

Tochmoeteenbisschopkunnenmanagen?

“Debisschopisbestuurdervanzijnbisdominhet
gelovigebesefdatdietaakhemgegevenis.Het
bisdomisnietzijnbezitof‘bedrijf ’,maarKerkvan
deHeer.InnavolgingvanChristusisdebisschop
herdervanzijnbisdom.Dietaakisheminhet
bisschopsambttoevertrouwd.Indiezinisergeen
‘carrièreontwikkeling’,welontwikkeling.Een
bisschopgaatopwegtemiddenvandegelovigen
vanzijnbisdom.Hijheeftdezendingontvangen
omzichnaarhetbeeldvanChristusdeGoede
Herdergeheelindiensttestellenvandekerk,haar
teleidenenverderoptebouwen.Opwegnaarde
uiteindelijkeontmoetingmetdeHeer,van
aangezichttotaangezicht.”
“Hetdirectoriumbeschrijft,naastde
verbondenheidmetdewereldkerk,detakenvan
eenbisschopinrelatietotallegeledingenvanhet
volkvanGodinzijneigenbisdom.Het
bisschopsambtstaatindienstvandecommunio,
degemeenschapvanhetgeloof.Omhetveeleisende
dienstwerkvanherdertekunnenvolbrengenwordt
eenbisschopgevraagdvoortdurendwerktemaken
vanzijngeestelijkleven(gebed,sacramenten,
spiritualiteit)enooktezorgenvoorvoortgezette
vorming.Devormingvoorbisschoppenwordtniet
louteraanhettoevalovergelatenofbeperkttoteen
aansporinginhetdirectorium.Inseptembervan
ditjaariserinRomeoverigensdetweejaarlijks
terugkerendecursusvoornieuwebisschoppen,
dieindeafgelopentweejaarwerdenbenoemd.
Tenslotteisookeenbisschopnooitteoudom
telerennochtejongomheiligteworden!”

DaphnevanRoosendaal

Interviewbisschop
VandenHende

H
‘Handboek’
voordebisschop

Watiseendirectorium?

“Eendirectoriumiseensoortvanhandleiding.
Indekerkzijnerverschillendedirectoria
samengesteldvoordiversepastoraleterreinen.

Ondermeervoorcatechese,oecumene,het
dienstwerkvandebisschop,hetambtenlevenvan
priesters,deopleidingenhetlevenvanpermanente
diakens.Dedirectoriazijneenuitvloeiselvanhet
TweedeVaticaansConcilie,datdewensuitsprak
omtekstentemakenwaarinuitgangspunten,
richtlijnenensuggestieszijnverzameldmethetoog
ophetpastoraat,decatechese,etc.Dewensomeen
directoriumvoordebisschoppentemakenwerd

In2004verscheeninRomehet
directoriumvandebisschoppenvoor
hetpastoraledienstwerkvanbisschoppen:
ApostolorumSuccessores(Opvolgersvan
deApostelen).Hetiseenlangetekstmet
daarineenuitgebreidtakenpakket.Ook
moetdebisschopdenodigetijdbesteden
aanzijngeestelijklevenenzijnspirituele
vorming.Bisschop-coadjutorVanden
Hendelashetstukalskersversebisschop.
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LLLL Laatste levensfase 
bisschop 
Muskens

Op 30 maart verscheen het boek van 
bisschop Muskens Opmaat tot Eeuwig-
heid. Op de eerste bladzijde van het boek 
kondigt hij zijn plannen voor de toekomst 
aan: “Ik sluit me aan bij de Pauluscom-
muniteit van de benedictijnen, gevestigd 
in het centrum Zuiderhout in Teteringen.”

De Pauluscommuniteit, die tot voor 
kort gevestigd was in de Paulusabdij in 
Oosterhout, staat zo aan het begin en aan 
het einde van zijn leven, want: “Als tiener 
al trok het leven van een monnik me aan: 
ik wilde intreden in de Paulusabdij in 
Oosterhout. Het is interessant dat ik 
op 6 januari 1956 aanwezig was bij de 
inkleding van een nieuwe monnik, Rien 
van den Heuvel. Ruim vijftig jaar later is 
hij de abt van de Pauluscommuniteit.” 

Liefde voor het gebed
“De wens van bisschop Muskens om na 
zijn terugtreden zijn intrek te nemen in 
het Missiehuis in Teteringen en zich aan 
te sluiten bij onze communiteit kwam voor 
ons als een verrassing, die direct een blijde 
verrassing was,” vertelt de abt. “De bisschop 
heeft als grootseminarist ernstig overwo-
gen monnik te worden. De liefde voor het 
gebed en de stilte is met hem meegegaan.”

Monastiek leven
In Teteringen wordt bisschop Muskens 
regulier oblaat. Een benedictijner oblaat is 
een geestelijke of een leek, die zich verbindt 
aan een specifi eke abdij. Een regulier oblaat 
woont, in tegenstelling tot een seculier oblaat 
die in de maatschappij leeft, binnen de ge-
meenschap van de abdij. Hij is als klooster-
ling gekleed. Hij doet mee aan het koorgebed 
en leidt het leven van de monniken. 
Bisschop Muskens: “Ik zal deelnemen aan het 
monastieke leven, ik zal er het monnikenkleed 
dragen en wil ook dat mijn lichaam in het 
monnikenhabijt begraven wordt.”

Terugtreden
Voordat hij zich met de gemeenschap ver-
bindt, zal bisschop Muskens terugtreden als 
residerend bisschop van Breda. De datum 
waarop dat zal gebeuren is nog niet bekend. 
Bisschop Muskens vraagt in 2007 zijn ontslag 
aan paus Benedictus XVI. 
Op 9 september benoemde paus Benedictus 
XVI mgr. Van den Hende als bisschop-
coadjutor voor het bisdom Breda, bisschop 
met het recht van opvolging. Op het moment 
dat de paus het ontslag van bisschop 
Muskens aanvaardt, is bisschop-coadjutor 
Van den Hende de tiende bisschop van Breda.

Het boek Opmaat tot Eeuwigheid is 
uitgegeven bij Valkhof Pers en kost €10,-

“Het gebed is het ingaan op het verlangen dat in ieder 
mens gelegd is: het verlangen naar heelheid, naar 
vertrouwen in liefde. Het gebed is een antwoord op 
God. In vaste gebeden of in je eigen taal kun je 
vertellen wat er in je hart leeft, aan dankbaarheid, 
zorgen of angsten.” (Wees niet bang, p. 381)

“En op enig moment zal ik me gaan voorbereiden op 
mijn toekomst na mijn afscheid als bisschop, en op 
mijn toekomst na dit leven. Ik heb daar geen schrik 
voor en hoop het ook niet te krijgen. Ik heb wel 
schrik van een onverwachte dood. Ik hoop dat ik de 
kans krijg om afscheid te nemen. Soms verheug ik 
me er zelfs op: om ooit naar het licht, de rust en de 
vrede van God te gaan.” (Wees niet bang, p. 383)

De collecte van de viering van het 12,5-jarig jubileum 
van bisschop Muskens is bestemd voor het Bisschop 
Muskens Fonds. U kunt zich bij de collecte aansluiten 
door een gift aan het fonds. Het Bisschop Muskens 
Fonds zamelt geld in om diocesane activiteiten te 
ondersteunen op het gebied van kerk en samenleving.

Bisschop Muskens heeft zich als bisschop krachtig 
ingezet voor kerk en samenleving. Toen in 2000 het 
bisdom door structurele tekorten noodgedwongen 
een reorganisatieplan moest doorvoeren, werd het 
Bisschop Muskens Fonds in het leven geroepen 
om de pastorale arbeid op het gebied van kerk en 
samenleving te waarborgen en ondersteunen.

Ook u kunt een bijdrage geven. U kunt uw gift 
overmaken op bankrekeningnr. 67 41 96 392
t.n.v. Bisschop Muskens Fonds te Breda.

DVD 12,5 jaar 
bisschop 
Muskens

De dvd is een initiatief van 
RKK Kruispunt en het bisdom 
van Breda.

Speelduur: circa 136 minuten

U kunt de dvd bestellen 
bij het bisdom van Breda. 
T 076 5223444, 
E secretariaat@bisdombreda.nl 
en via de webshop van het bisdom 

op www.bisdombreda.nl. 

De dvd kost  €15,00 

(exclusief verzendkosten). 

De opbrengst van de dvd is 

bestemd voor het Bisschop 

Muskens Fonds.

D
In het RKK-programma Kruispunt van 1 april 
2007 praatte bisschop Muskens aan het begin 
van de Goede Week, waarin het lijden van 
Christus centraal staat, openhartig over de 
dood. De bisschop sprak over de kunst om bij 
leven al vriend te worden van de dood en op 
deze manier vrijer en innerlijk rijker te worden. 
Hij benadrukte daarbij het belang van sober-
heid, stilte en gebed. De bisschop zocht de be-
graafplaats van zijn ouders op om daar te fi lo-
soferen over God, de eeuwigheid en de hemel.

Bij het 12,5-jarig jubileum van de bisschop 
verschijnt nu een bijzondere dvd met een 
speciale, verlengde versie van deze afl evering 
van Kruispunt. Daarnaast staan er op de dvd 
nog vijf andere beeldbepalende reportages 
uit het recente bisschoppelijke leven van 
bisschop Muskens:

•  Het in samenwerking met vrouwelijke
religieuzen gepresenteerde actieplan
tegen internationale vrouwenhandel
(Kruispunt, 21 september 1997)

•  Zijn tweedaagse zwerversbestaan
in Amsterdam, aan het begin van de 
vastenperiode, samen met dakloze 
Bas (Kruispunt, 1 maart 1998)

•  Zijn werkzaamheden als vrijwilliger in de 
zorgsector, om aandacht te vragen voor de 
verslechtering van de gezondheidszorg in 
Nederland (Kruispunt, 21 februari 1999)

•  De twee herseninfarcten, de revalidatie-
periode daarna en het eerste optreden 
in het openbaar na zijn revalidatie 
(Kruispunt, 11 juli 1999 en 2 januari 2000)

•  Samen met 2.000 pelgrims per bus naar 
Rome, met eucharistieviering in de Sint 
Pieter en audiëntie bij paus Johannes 
Paulus II (Studio RKK, 30 oktober 2002)

Een indrukwekkend overzicht 
van 12,5 jaar bisschop Muskens!
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Kerkin
desteigers

“HetbestuurvandeLaurentiuskerkinOud-Gastel
kanopgeluchtademhalen.”DitschreefRensElst
eentijdgeledeninBN/DeStem.Opdrietonna
wasde2,6miljoeneurovoorderestauratievan
dekerkbinnen.Methettoegezegdegeldkonde
kerknogvoorzijnhonderdjarigbestaanin2007
gerestaureerdworden.Dierestauratieisnubijna
voltooidendeLaurentiuskerksiertalsvanouds
desky-linevanOud-Gastel.Deglas-in-lood-
ramenaandeMarktzijdewachtennogopeen
opknapbeurt.

DehuidigeLaurentiuskerkvervingin1907
eenmiddeleeuwsevoorganger,dezogenaamde
‘Spaansekerk’.DezekondegroeiendeGastelse
bevolkingnietmeerherbergen.DeGastelse
pastoorsVanAalstenDamenmaaktenzichhard
voordenieuwbouw.Denieuwekerkwerdtegen
demiddeleeuwsetorenaangeplaatst.Hetiseen
neogotischgebouw,ontworpendoorG.J.van
Swaay.Hetrijkeinterieurweerspiegeltde
geschiedenisvaneenagrarischegemeenschap.
Dekerkisvancultuurhistorischbelangdoorde
volledigeinventarisdiehemtoteentoonbeeld
vankatholiekegeloofsopvattingenmaakt.

Delaatstegroteonderhoudsbeurtdateerdevan
1975.Intussenginghetdakachteruit.Daarnaast
moestendeschilderingenaandebinnenkant,de
gotenenrioleringenaangepaktworden.
Aanvankelijkdreigdederestauratiepasin2008te
kunnenbeginnen.Maardeprovincieschootalin
2003tweemiljoeneurovoor.Uitdelandelijkepot
voor‘kanjermomonumenten’kwamenookenkele
tonnen.Hetkerkbestuurwistgeldteverzamelen
doordeverkoopvanlandbouwkavels,actiesen
hetaanschrijvenvanfondsen.

VVVV Kerkin
desteigers
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VVVVan harte
Via de website van het bisdom kan bisschop 
Muskens worden gefeliciteerd. Ook u kunt een 
felicitatie sturen. Ga naar www.bisdombreda.nl

Geachte bisschop Martinus, Een hartelijke gelukwens 

bij gelegenheid van het 12,5-jarig bisschopsambt, dat 

u op inspirende wijze gestalte hebt gegeven in de kerk 

van Breda en ver daarbuiten. Voor uw toekomst in de 

St.Pauluscommuniteit wens ik u: “pax intrantibus, 

gaudium habitantibus”!

Naam: Han Akkerman

Plaats: Halsteren

De Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging feliciteert u hartelijk met uw 12,5 jarig jubileum als Bisschop. Wij kijken terug op jarenlange prettige samenwerking met u als referent ‘vrouw en kerk’ en danken u daarvoor. Wij waarderen uw warme betrokkenheid bij de Unie NKV en bij de katholieke vrouwen in het algemeen zeer en hopen natuurlijk dat wij ook op uw betrokkenheid mogen blijven rekenen.

Naam: Unie NKV
Plaats: ‘s-Hertogenbosch

Van harte gefeliciteerd!

Naam: Cristy Muskens

Plaats: Reusel

Monsieur Muskens, Bestuur en Leden van Gemengd Parochiekoor Amicitia feliciteren U met uw 12,5-jarig Bisschopsjubileum en wensen U nog vele jaren in goede gezondheid en geluk onder Gods zege toe. www.koor-amicitia.nl

Naam: Gemengd Parochiekoor AmicitiaPlaats: Prinsenbeek


