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Deze extra nieuwsbrief voor de
parochie van Sint-Jan en de
Sint-Janskathedraal gaat over
de nieuwe coronamaatregelen
na het instellen van de gedeeltelijke lockdown door het kabinet
per 14 oktober 2020.
Openingstijden Sint-Jan
Zondag:
Ma t/m za:

09.00 uur - 17.00 uur
08.00 uur - 17.00 uur

Vieringen in de Sint-Jan
Omdat maximaal 30 mensen de
zondagsviering mogen bijwonen,
komt er een extra viering op zaterdag
bij die als zondagsviering geldt
Zaterdag:
17.00 uur
Zondag:
10.00 uur en 12.00 uur
Ma t/m za: 08.30 uur en 12.30 uur

Aanmelden noodzakelijk
Vanaf heden is het weer verplicht te
reserveren voor deelname aan de
zondagsvieringen (zaterdag 17 uur,
zondag 10 en 12 uur). Dat kan elke
vrijdag via de parochiesite. (z.o.z.)

Aanbidding in de Sint-Jan
Ma t/m za:
Zaterdag:

09.00 uur - 09.30 uur
11.00 uur – 12.15 uur

Biechtgelegenheid
Zaterdag: 11.00 uur - 12.15 uur
Ook hier worden de veiligheidsnormen
in acht genomen die door de
bisschoppenconferentie zijn bepaald.

Informatiebalie/giftshop
De infobalie, waar o.a. replica’s van
de Zoete Moeder, boeken en cd’s
kunnen worden gekocht, is geopend:
- zondag 13.00-16.30 uur
- dinsdag, woensdag, vrijdag en
zaterdag 11.30-16.30 uur.
- donderdag 10.30-16.30 uur

Coronamaatregelen
Bij alle ingangen staat ontsmettingsgel.
Gelieve bij binnenkomst uw handen te
ontsmetten. In de hele Sint-Jan geldt:
houd 1,5 meter afstand, gun elkaar de
ruimte en houd rechts. Heeft u klachten
van (neus)verkoudheid, griep, hoest
ect., blijf dan thuis.

KERKEN WEER IN GEDEELTELIJKE LOCKDOWN
Wat velen al vreesden is nu realiteit. Het coronavirus verspreidt
zich dermate snel, dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie
eind vorige week met pijn in het hart nieuwe maatregelen heeft
uitgevaardigd om als Kerk een bijdrage te leveren aan het
indammen van het coronavirus. De belangrijkste daarvan is het
terugbrengen van het aantal aanwezigen bij kerkelijke vieringen tot
maximaal 30 personen Dit is exclusief de medewerkenden aan de
betreffende viering, zoals celebranten, lectoren, acolieten, schola.
De gezamenlijke kerken (en andere levensbeschouwelijke
organisaties) houden zich aan het dringend advies van de
overheid om tot maximaal 30 personen bijeen te komen in kerken,
synagogen en moskeeën. Hoewel de minister-president gisteren
aangaf dat kerken en andere religieuze gebouwen vallen onder het
grondrecht van de vrijheid van godsdienst, heeft hij het dringend
advies uitgesproken de grenzen niet op te zoeken. Woensdag 14
oktober is het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO) bijeen
geweest voor overleg met Minister Grapperhaus. Daar is de norm
van maximaal 30 aanwezigen bij een kerkelijke viering
gehandhaafd.
Er wordt vanuit het CIO en de bisschoppen dan ook niet gewerkt
aan maatwerk voor de grote kerkgebouwen in ons land. Dat is
heel spijtig en zelfs ook verdrietig, zeker voor onze parochiegemeenschap met haar grote kathedraal. In het licht van de
hoogopgelopen besmettingscijfers moeten wij echter als kerk
verstandig opereren en lijkt de 30-personen-norm het beste
uitgangspunt. Het zou, nu het aantal besmettingen sterk oploopt,
een slecht signaal naar de samenleving zijn, waar zoveel andere
bedrijven en instellingen ook pijn lijden door deze norm, nu meer
personen toe te laten bij vieringen of samenkomsten in kerken en
andere gebedshuizen. Om de bisschop te citeren in de aan ons
allen verstuurde brief: ‘In de huidige omstandigheden moeten
eigen meningen even worden opgeschort… nu wij in de
bisschoppenconferentie gemeenschappelijk pijnlijke keuzes
hebben moeten maken.’
Evenals dit voorjaar zal er ook nu een extra zondagsviering in de
Sint-Jan komen, en wel op zaterdag om 17.00 uur. We bieden dan
per weekend drie zondagsvieringen aan. We kunnen dan in ieder
geval 90 gelovigen verwelkomen.
Voor deelname aan de zondagsvieringen is vooraf aanmelden
noodzakelijk. Gekozen is voor aanmelden via de website van de
parochie (zie ommezijde). Per week kan men reserveren vanaf
vrijdag.
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Wij vragen u om ook in deze flexibel te zijn. Misschien
is uw vaste kerktijd al ‘volgeboekt’. Dan kunt u een
keuze te maken voor een ander tijdstip. En misschien
bent u bereid om een keer een weekend over te slaan
zodat ook een andere parochiaan de gelegenheid krijgt.
Denk daarbij aan de hierboven geciteerde woorden van
onze bisschop. Uiteraard blijven alle vieringen vanuit de
Sint-Jan te volgen via livestream. Daarnaast zijn er op
alle dagen door de week twee missen, namelijk om
08.30 uur en 12.30 uur. Gezien het aantal kerkgangers
hoeft u zich daar niet voor op te geven.
Mede namens de diakens Vladimir Palte en Tim
Bangert en de leden van het kerkbestuur wens ik u heel
veel sterkte toe in deze zware tijd. Er wordt veel van
ons gevraagd door de regering en er wordt veel van
ons gevraagd vanuit de kerkelijke overheid. Beiden
vragen van ons een offer van solidariteit om zo een
bijdrage te leveren om het coronavirus een halt toe te
roepen. Heb zorg voor elkaar en ook voor uzelf. Laten
we daar in deze dagen ook heel bijzonder voor bidden.
Zo blijven we in
gebed met elkaar
verbonden.

Aanmelden voor de zondagsmissen
Via de website van onze
parochie kunt u zich wekelijks
vanaf vrijdagmorgen aanmelden
voor de eerstvolgende zondagsvieringen. Op de centrale
openingspagina van de website
(www.mariajohannes.nl) staat
een knop die verwijst naar het
eenvoudig in te vullen aanmeldformulier. Mocht u
problemen hebben met het aanmelden? Aarzel niet om
de hulp van familie of vrienden te vragen.
Om dringen bij de deur te voorkomen, het vriendelijke
verzoek om ruim op tijd aanwezig te zijn. Vijf minuten
na aanvang van de H. Mis sluit de deur.
Kom dus op tijd!!
Alle vieringen worden ook via de livestream op
YouTube uitgezonden. U komt daar via de parochiesite
of rechtstreeks in YouTube via ‘Sint-Jan Den Bosch’.
LET OP: vanaf 19 oktober is de luipoort
onder de toren gesloten in verband met
restauratiewerkzaamheden. Voor de Missen
van zaterdag 17.00 uur en zondag 10.00 en
12.00 uur is er alleen toegang tot de
kathedraal via het zuiderportaal aan de
Parade. Op weekdagen kunt u ook via de
Mariakapel en het noordertransept de
kathedraal betreden.
Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
(073) 6130314
secretariaat@mariajohannes.nl
NL 92 INGB 0002 5386 00

Mondkapjes in de Sint-Jan
De bisschoppen hebben in hun vorige week afgekondigde maatregelen het gebruik van mondkapjes
verplicht gesteld tijdens de vieringen. Omdat de
kathedraal als Nationaal Monument ook een publiek
gebouw is, is het dragen van mondkapjes voor ieder
die in de Sint-Jan verblijft verplicht. Wij doen een
dringend beroep op uw medewerking in deze. We
dragen zorg voor elkaar en het mondkapje draagt
daar aan bij.

Brief van Mgr. De Korte
De bisschop heeft naar aanleiding van de recente
ontwikkelingen rond het coronavirus een brief
geschreven voor allen die zich met onze diocesane
Kerk verbonden weten. Deze brief ligt in de
kathedraal maar is ook te lezen op de website van
onze parochie.

Extra noveen tot de Zoete Lieve Vrouw
Nu het coronavirus weer in alle
hevigheid toeslaat, de besmettingen en ziekenhuisopnames
stijgen en veel in het kerkelijke- en
publieke leven stil valt, is het goed
om ons toe te vertrouwen aan de
voorspraak van de Zoete Lieve
Vrouw van Den Bosch. Opnieuw
willen we in een extra noveen al onze zorgen toe
vertrouwen aan de Zoete Lieve Vrouw. In deze
noveen bidden we voor hen die getroffen zijn door het
coronavirus, voor hen die werkzaam zijn in de
gezondheidszorg, voor hen die leiding geven in Kerk
en maatschappij en voor hen die, op welke wijze ook,
getroffen worden door het coronavirus. Er zijn opnieuw
vele intenties waarvoor we mogen gaan bidden.
De Broederschap van Onze Lieve Vrouw nodigt u uit
voor deze noveen. Zondag 18 oktober start dit
negendaagse gebed. Dagelijks bidden we, in
aansluiting op de Middagmis, het gebed tot de Zoete
Lieve Vrouw en worden we uitgenodigd om de route
van de aloude Bee-weg door het centrum te gaan. We
hopen dat velen zich aansluiten bij deze Marianoveen
in de stad haar zo waard.
Broederschap van Onze Lieve Vrouw

Misintenties
Via secretariaat@mariajohannes.nl kunt u
misintenties doorgeven onder vermelding van de
intentie, datum en tijdstip. Uw intentie kunt u ook
in de brievenbus van de plebanie aan de
Choorstraat 1 doen. Ook het verschuldigde
bedrag kunt u daar in de brievenbus doen of
overmaken naar NL24 INGB 0656 4387 46.

Het secretariaat en de receptie zijn
beperkt geopend. De mail wordt gelezen
en de telefoon staat doorgeschakeld
Plebaan Blom: plebaanblom@mariajohannes.nl
Diaken Vladimir Palte: vladimir.palte@outlook.com
Diaken Tim Bangert: t.a.j.bangert@gmail.com
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Bij dringende pastorale
zaken (zoals bediening
en overlijden) kunt u
bellen met het noodnummer 06 23843845
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