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Eucharistievieringen komend weekend 
 

Zaterdag 6 mei 
18.30 uur Kapucijnenkerk 
19.00 uur Sint-Jan 
 

Zondag 7 mei 
07.00 uur Sint-Jan 
08.30 uur Sint-Jan 
09.30 uur  H. Landelinuskerk 
09.30 uur Sint-Lambertuskerk 
09.30 uur  H. Annakerk (West) 
 Woord- en communieviering 
09.30 uur H. Annakerk (Hintham) 
 Woord- en communieviering 
10.00 uur Sint-Jan 
11.00 uur St-Lambertus, Goddelijke Liturgie 
11.00 uur H.Laurentiuskerk, kinderwoorddienst 
11.00 uur Willibrordkerk 
11.00 uur Sint-Lucaskerk 
 Viering Eerste H. Communie 
11.00 uur H. Sacramentskerk 
11.45 uur Sint-Jan 
13.30 uur H. Annakerk (Hintham), 
 Tridentijnse Mis 
16.00 uur Sint-Jan, Engelstalige Mis 
 
Vaste vieringen ma 1 t/m vr 5 mei 
 

H. Johannes Evangelist / Sint-Jan 
ma t/m za 08.30 uur Eucharistieviering 
 12.30 uur Eucharistieviering 
ma t/m za 09.00 uur tot 12.30 uur 
 Aanbidding Sacramentskapel 
ma t/m zo 15.30 uur Rozenkransgebed 
di t/m za 12.00 uur Middaggebed 
 

H. Laurentiuskerk 
dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering 
 19.30 uur Aanbidding 
 

H. Landelinuskerk 
dinsdag 19.00 uur Rozenkransgebed 
 

Willibrordkerk (Maaspoort) 
woensdag 09.00 uur Eucharistieviering 
 

Sint-Lambertuskerk 
woensdag 18.30 uur Rozenkransgebed 

 19.00 uur Eucharistieviering 
 19.30 uur Aanbidding 
do en vrij 19.00 uur Eucharistieviering 
 19.30 uur Aanbidding 
 

 
 
 

 

Gastvrijheid 
 

Over het (over)bekende verhaal 
van de Emmausgangers uit het 
evangelie van deze zondag is vaak 
en veel geschreven. Het idee van 
Christus die met ons meetrekt en 
uitleg geeft over Bijbel en geloof, 
spreekt ons sterk aan. Zijn we 
immers niet altijd ‘onderweg’ in ons 
geloof en in ons leven? Mooi is wat 
een van de grote pausen over de 
twee leerlingen zegt die de Heer  
- voor hen gewoon een 
vreemdeling - bij hen thuis 
uitnodigen. “Zij maken de tafel klaar, zij zetten het voedsel er op, en God, die zij 
niet bij de verklaring van het Schrift hadden herkend, ontdekken zij in het delen 
van het brood. ‘Het zijn niet degenen die naar de Wet luisteren die rechtvaardig 
zijn voor God, maar degenen die de Wet in de praktijk zetten, die zullen 
gerechtvaardigd worden’ (Rom 2,13). (…) Laten we dus de gastvrijheid 
liefhebben, broeders en zusters; laten we de liefdadigheid graag uitoefenen. 
Paulus verzekert daaromtrent: ‘Blijf volhouden in de onderlinge liefde. Vergeet 
de gastvrijheid niet. Geven we nu gastvrijheid aan Christus aanwezig in de 
vreemdeling, opdat wij bij het oordeel niet als vreemdelingen zijn die Hij niet 
kent (Lc 13,25), maar dat Hij ons als broeders en zusters in zijn Koninkrijk 
ontvangt.” Actuele en duidelijke woorden die zo in onze huidige tijd passen. Het 
zijn de woorden van de H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar, die leefde in 
de 2e helft van de 6e eeuw (!).                                             Het pastoraal team 
__________________________________________________________________________________ 
 

Mariaommegang op zondag 7 mei 
 

De eeuwenoude bidtocht door het centrum van  
’s-Hertogenbosch ter ere van de Zoete Moeder 
wordt op de eerste zondag van mei, dit jaar zondag 
7 mei, in de vroege avond gehouden. Bij goed 
weer vertrekt de bidtocht om 19.00 uur vanuit de 
Sint-Jan. Na terugkeer in de kathedraal is er een 
korte gebedsdienst. In de bidtocht wordt het beeld 
van de Zoete Moeder meegedragen door leden 
van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. 
Naast de bisschop van ‘s-Hertogenbosch lopen in 
de Plechtige Omgang priesters, diakens, 
kanunniken en acolieten mee. Het Bossche gilde 
De Oude Schuts en de Stadspijpers zorgen, naar oud gebruik, voor ruim 
baan voor de stoet. Hopelijk loopt u dit jaar ook (weer) mee. Alle informatie 
over de meimaand vindt u op de site: www.zoetelievevrouw.nl  
 

 Bijbelgroep iets voor u? 
 

Maandelijks worden er in onze parochie bijeenkomsten 
rond de Bijbel gehouden. De Bijbel is niet alleen een 
boek dat de grondslag verwoordt van ons Christelijk 
geloof, het is ook een boek dat in iedere situatie van 
ons leven de moeite waard is om te lezen. Misschien is 
een bijbelgroep wel iets voor u ! Er zijn nog plaatsen 
over in de groep die op elke eerste maandagavond in 
de Lucaskerk bijeenkomt en in de groep die elke tweede maandagmiddag 
op de plebanie samenkomt. Opgeven kan bij diaken Vladimir Palte, 
vladimir.palte@outlook.com. U bent van harte welkom !  
Voor meer informatie kunt u bellen met het parochiesecretariaat  
073 6130314 (maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur) 
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In de schijnwerper 
 

Zondag 7 mei verzorgt het 
Rosmalens Mannenkoor om 
15.00 uur een concert in de  

Sint-Lambertuskerk te Rosmalen.  
 

In de meimaand kunt u van 
maandag t/m zondag om 15.30 uur 

bij de Zoete Moeder voorin in de 
Sint-Jan het rozenkransgebed 

meebidden. En van dinsdag t/m 
zaterdag bent u om 12.00 uur van 

harte welkom bij het Middaggebed 
op het hoogkoor in de Sint-Jan.  

http://www.zoetelievevrouw.nl/
http://www.mariajohannes.nl/
http://www.sintjan.nl/


 

 

Centraal Secretariaat Misintenties per mail: 
Choorstraat 1  Sint-Jan sint-jan@mariajohannes.nl H. Landelinus landelinus@mariajohannes.nl  
5211 KZ ’s-Hertogenbosch Sint-Lucas lucas@mariajohannes.nl  H. Anna(Hintham)   annahintham@mariajohannes.nl  
(073) 6130314 – (073) 6136609 Willibrord willibrord@mariajohannes.nl  H. Anna (West) annawest@mariajohannes.nl 
secretariaat@mariajohannes.nl  H. Laurentius laurentius@mariajohannes.nl  H. Sacrament sacrament@mariajohannes.nl  
maandag t/m vrijdag 9 tot 12 uur St-Lambertus bestuur-secretariaatmaria@mariajohannes.nl  
 

 

Muziek in de kathedraal 
 

 
 

Zondag 30 april, 10.00 uur 
Opening van de Meimaand 
Schola Maior o.l.v. Jeroen Felix 
Intro Jubilate Deo 
Mis Missa ‘O Quam gloriosum’  (T.L. da Victoria)  
Motet 1  Wees gegroet, Maria  (M. Dijker)  
Motet 2 Ave Maria  (J. Desprez) 
 
Zondag 30 april, 11.45 uur 
Vormselviering 
Schola Iuventatis, Puerorum ABCD o.l.v. Jeroen Felix 
Mis Missa ‘in g opus 187’ 
Motet 1  The Lord bless you and keep you  (J. Rutter) 
Motet 2 The Peace of God  (J. Rutter) 
 Ave Maria  (G. Fauré) 
 
Het orgelspel voor, na en tijdens de vieringen wordt 
verzorgd door Véronique Leenders – van den Engh: 
 

Zondag 30 april, 9.50 uur / 11.35 uur 
Voor Toccata en b-mineur  (Eugène Gigout) 
Na  Dialogue I  (Peter Hurford) 
 
Meer informatie is te vinden op www.schola.nl en 
www.veroniquevandenengh.nl  
 
 

Nieuwe Infobalie en audiotour voor de Sint-Jan 
 

De vernieuwde infobalie in de Sint-Jan is 
open van di t/m za 10.30 – 16.30 uur; zo 
13.00 – 16.30 uur; maandag is de info-
balie gesloten. Naast informatie over kerk 
en parochiegemeenschap, kunt u ook in 
de nieuwe vitrines beelden, rozenkransen, boeken etc. 
bekijken en aanschaffen. Helemaal nieuw voor de Sint-Jan 
is de audiotour die bij de infobalie wordt uitgegeven. Mgr. De 
Korte reikt zondag 30 april omstreeks 13.00 uur het eerste 
exemplaar uit aan de wethouder van cultuur, mr. Huib van 
Olden. De opbrengst van de audiotour is bestemd voor de 
restauratie en instandhouding van de Sint-Jan. Vanaf half 
mei is de tour te downloaden via App Store of Google Play.  
 
Theatervoorstelling in de Mariakapel 
 

In de meimaand staat het genadebeeld 
van de Zoete Moeder voorin in de Sint-
Jan en is de Mariakapel normaliter 
gesloten. Dit jaar wordt de kapel echter 
ingericht als een heuse  theaterzaal 
voor MARIA, een modern mysteriespel. 
De voorstelling wordt ‘s-avonds 
opgevoerd, buiten de reguliere 
openingstijden van de kathedraal en 

begint in de foyer van het Theater aan de Parade. Voor 
uitgebreide info over de voorstelling en het bestellen van 
kaarten kunt u naar de site www.paleisvrienden.nl of naar 
de site www.theateraandeparade.nl De uitvoeringen zijn 
op vrijdag 5 mei (première), za 6 mei, zo 7 mei, 
do 11 mei t/m zo 14 mei, do 18 mei t/m zo 21 mei 2017. 

Doe  jij mee met het Vormsel? 
 

Nog even ter herinnering: deze 
week sluit de opgave voor het 
komende Vormseltraject. Dit 
Vormseltraject is voor kinderen uit 
groep 7/8 in de gehele pastorale 
eenheid. In juni start de eigenlijke voorbereiding en verdiep 
je je een keer in de maand (zaterdag 18.00 – 21.00 uur) in 
het geloof en Bijbelverhalen. De Vormselviering is in april 
2018. Inschrijven kan via secretariaat@mariajohannes.nl 
Voor inhoudelijke vragen: mail kapelaan Gideon van 
Meeteren, gjgvanmeeteren@gmail.com 
 
Opgeven voor Bisdom Lourdesbedevaart 
 

U heeft de folders en posters 
voor de bisdombedevaart naar 
Lourdes ongetwijfeld al gezien 
achter in de kerk. Onze bisschop 
Gerard de Korte nodigt de 
gelovigen in het bisdom uit om 
samen van 13 tot en met 21 
oktober op bedevaart naar 
Lourdes te gaan. Vanuit onze 
parochie kan men per trein of luxe touringcar reizen. In 
Lourdes bezoekt u dagelijks het heiligdom, kunt u 
deelnemen aan diverse plechtigheden en is er voldoende 
ruimte voor ontspanning en excursies. Opgeven kan via de 
VNB: www.vnb.nl, reisnummer LO1745. Voor informatie 
over de reis kunt contact opnemen met diaken Vladimir 
Palte, 06 46006189, vladimir.palte@outlook.com of diaken 
Jan Renders, 06 52056552, jrenders@home.nl. U kunt ook 
een folder meenemen en op de parochiesite kijken. 
 
Inloopavond 11 mei over Catharina van Siena  
 

Bij de inloopavond van de parochie - elke tweede donderdag 
van de maand in de zaal van de Lucaskerk, ingang César 
Francklaan 2 te ’s-Hertogenbosch – gaan we verder met de 
serie Spilfiguren in de Kerkgeschiedenis. De heilige Catharina 
van Siena (deel 1) staat donderdag 11 mei centraal. 
Aanmelden is niet nodig. De koffie staat klaar vanaf 19.30. 
Om 20.00 uur begint het programma. Na afloop is er tijd voor 
ontmoeting en een drankje.  
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Wilt u deze nieuwsbrief via de mail ontvangen, laat dan uw 
mailadres achter, rechtsonder op de homepage van onze 
website www.mariajohannes.nl 
 

U kunt ons ook volgen op facebook: 
www.facebook.com/pastoraleeenheidmariajohannes 
 

 

Wie behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek,  
de ziekencommunie graag wil ontvangen of op een 
of andere manier hulp zoekt, kan zich wenden tot: 
 

* Diaken Vladimir Palte. U kunt hem bereiken op  
06 46 00 61 89 om een afspraak te maken. 
 

* Apostolaat van Troost. Maandag t/m vrijdag kunt u 
tussen 14.00 en 16.00 uur terecht bij de inloop in de 
Sint-Jan en van dinsdag t/m vrijdag van 09.30 tot  
12.00 uur in de sacristie van de San Salvator. 
Br. Johannes van Beurden/ Br. Diederik van Lingen 
(073) 690 93 25, www.apostolaatvantroost.nl 
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