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In deze juni-nieuwsbrief voor de
parochie van Sint-Jan en de SintJanskathedraal informeren wij u
over de actuele ontwikkelingen.
Openingstijden Sint-Jan
De Sint-Jan en de Mariakapel zijn open
op zondag van 13 tot 17 uur en van
maandag t/m zaterdag van 9 tot 17 uur
open. Tijdens de vieringen is de kerk
alleen toegankelijk voor hen die zich
hebben aangemeld. Houdt u zich aub
aan algemeen geldende voorschriften
en de aanwijzingen in de kerk.

Vieringen in de Sint-Jan
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, kunnen er ook in de Sint-Jan weer
publieke vieringen plaatsvinden. De
tijden vindt u hiernaast in het kader.
De vieringen zijn ook online te volgen
via YouTube: Sint-Jan Den Bosch.

Aanbidding in de Sint-Jan
Van maandag t/m zaterdag is er van
9.00 tot 9.30 uur gelegenheid tot
Aanbidding van het Allerheiligste.

Informatiebalie/giftshop
De infobalie, waar o.a. replica’s van
de Zoete Moeder, boeken en cd’s
kunnen worden gekocht, is geopend
op zondag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 12.30-16.30 uur.

Misintenties

Beste parochianen en vrijwillig(st)ers van de
parochie Sint-Jan
Het begin van de Veertigdagentijd luidde voor velen een echte
woestijntijd in. Het corona-virus zette de samenleving stil. Ook het
kerkelijk leven kwam tot stilstand. Dat heeft ons allen getroffen en
geraakt. In die stilte hebben we Pasen gevierd en nu de
meimaand. Maar langzaam komt er licht aan de horizon.
Woensdag 20 mei heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie
een drietal protocollen vastgesteld om de 1,5 meter-parochie vanaf
1 juni aanstaande vorm te geven. Dit naar aanleiding van de
recente bepalingen vanuit de Rijksoverheid. Op 1 juli volgt, zoals
ook voor andere sectoren in ons land, een tweede stap. Voor de
protocollen verwijzen we u naar de parochiewebsite.
Een kernteam vanuit het kerkbestuur heeft zich gebogen over de
uitvoering van deze richtlijnen en deze, waar nodig, vertaald naar
de concrete situatie van de Sint-Jan.

Aanvangstijden vieringen

Misintenties kunt u doorgeven via
secretariaat@mariajohannes.nl onder
vermelding van de intentie, datum en
tijdstip. Uw intentie kunt u ook in de
brievenbus van de plebanie aan de
Choorstraat 1 doen. Het verschuldigde
bedrag kunt u overmaken (NL24 INGB
0656 4387 46) of in een enveloppe in
de brievenbus van de plebanie doen.

Vanaf 1 juni zijn er dagelijks twee H. Missen die toegankelijk
zijn voor 30 gelovigen:
Zondag (en op 2e Pinksterdag) 10.00 uur en 12.00 uur
Maandag t/m vrijdag 8.30 uur en 19.00 uur
Zaterdag
8.30 uur en om 19.00 uur de vooravondmis van de zondag
Dit houdt dus in dat er vanaf 1 juni drie keer de mogelijkheid
wordt geboden om een zondagsmis bij te wonen:
zaterdagavond en twee op zondagmorgen.

Plebaan en diaken zijn te allen
tijde bereid om telefonisch of
per mail met u in contact te
treden indien u daar behoefte
aan heeft. Op de laatste pagina
treft u de contactgegevens aan.

Vanaf 1 juli, wanneer er maximaal 100 kerkgangers aanwezig
mogen zijn, vinden de vieringen plaats:
Zondag
10.00 uur en 12.00 uur
Maandag t/m vrijdag 8.30 uur en 12.30 uur
Zaterdag
8.30 uur en 12.30 uur
19.00 uur vooravondmis van de zondag

De volgende nieuwsbrief
verschijnt eind juni.

Elders in deze nieuwsbrief leest u over de procedure van
aanmelding.
Lees verder op pagina 2
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Aanmelden
Zoals ook in andere sectoren van de samenleving
geldt, wordt vooraf aanmelden -op naam- verplicht
voor de H. Missen op zondag. Zeker in de maand
juni zal het niet mogelijk zijn om iedereen op zondag
te laten deelnemen aan de vieringen. Daarom ook
de mogelijkheid om op weekdagen (en op zaterdagavond) de Eucharistie mee te vieren. Aanmelden
voor een kerkelijke viering van de zondag kan ons
tegen de borst stuiten. Toch is het alleen via deze
wijze mogelijk om de zondagsmis mee te vieren.
Reserveren is ook noodzakelijk voor de zaterdagavondmis en vanaf 1 juli ook voor de zaterdagmis
van 12.30 uur. We vragen om uw begrip en uw
medewerking. De getallen 30 en 100 betreft de
kerkgangers. Ieder die een taak heeft in de liturgie
(schola, lector, acoliet, koster, broederschap) wordt
niet meegeteld.
Alle vieringen vanuit de Sint-Jan blijven ook via de
livestream (YouTube Sint-Jan Den Bosch) te volgen.

Procedure van het aanmelden
voor de H. Missen op zondag
Alles afwegende heeft het kerkbestuur ervoor
gekozen om via één systeem parochianen te laten
aanmelden voor het meevieren van de H. Eucharistie
op zondagen (en zaterdagavond). Dit om iedereen
zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden.
Iedere donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur
en tussen 14.00 en 16.00 uur is uitsluitend
telefonische opgave voor deelname aan de
H. Eucharistie mogelijk bij het bestuurssecretariaat
van het kerkbestuur (mevrouw M. Hemmink).
Het bestuurssecretariaat is bereikbaar onder
nummer: (073) 614 41 70. Opgave is uitsluitend
mogelijk voor de eerstvolgende zondag, te beginnen
vanaf Tweede Pinksterdag.
Voor deelname aan de H. Missen gelden de
algemene normen die zijn vastgesteld door de
overheid en het RIVM: heeft u klachten van verkoudheid, hoest of koorts ect. dan dient u thuis te blijven.
Het ontvangen van de H. Communie
Vanaf 14 juni, Sacramentsdag, is het mogelijk om
de H. Communie te ontvangen. Ook dit zal met de
nodige veiligheidsmaatregelen omgeven moeten
worden. We zoeken het juiste midden tussen
veiligheid enerzijds en het bewaren van de
heiligheid en sacraliteit anderzijds. Ook hier vragen
wij om uw begrip en medewerking.
Zang tijdens de vieringen
Er lopen diverse onderzoeken en studies naar de
invloed van het samen zingen en de verspreiding
van het corona-virus. Tot het moment dat hier duidelijkheid over bestaat hebben de bisschoppen
besloten dat samenzang tijdens de vieringen niet
mogelijk is. Ook is het niet mogelijk dat koren in
gezamenlijkheid zingen. Alleen cantor-missen zijn
toegestaan. Vanaf de Goede Week hebben we daar
in de Sint-Jan ervaring mee opgedaan en deze lijn
wordt ook in de komende periode vastgehouden.

Enkele leden van de Schola vormen een cantorgroep
en zingen de liturgische gezangen. De samenzang
door kerkgangers en cantorgroep is vanaf 1 juni niet
toegestaan en moet dus achterwege blijven. Te
denken valt aan het Credo, het Pater Noster/Onze
Vader en de acclamaties.
Inzet lectoren, misdienaars/acolieten, collectanten
Vanaf 1 juni kunnen de lectoren en misdienaars/
acolieten weer hun taak in de liturgie opnemen.
Zij ontvangen hierover nog nadere instructies.
De collecte op de gebruikelijke wijze is niet mogelijk.
Na afloop van de viering wordt gevraagd aan de
gelovigen om hun bijdrage te deponeren in de schaal
bij het verlaten van de kerk.
Ontmoeting met de vrijwillg(st)ers
Vanaf begin maart is het openbare leven, en ook het
leven in en rond de Sint-Jan, stilgevallen. Het kerkbestuur wil graag de vrijwilligers van de parochie
samenbrengen in overeenstemming met de richt-lijnen
van de overheid. Dat zal daarom verdeeld over een
drietal momenten moeten plaatsvinden. Op dinsdag 7
juli, feestdag van de Zoete Lieve Vrouw, en op zondag
19 juli komen er speciale vieringen voor onze
vrijwilligers met een aansluitende ontmoeting.
Binnenkort hoort u daar meer over.
Sint-Janstuin wordt opengesteld
De Sint-Janstuin aan de noordzijde van de kathedraal
wordt opengesteld voor de omliggende horeca. Als
parochie willen we heel uitdrukkelijk een gebaar
stellen naar de ondernemers in de horeca die het, net
als de kerken, moeilijk hebben met de realisatie van
de 1,5 meter samenleving. In goed overleg met de
lokale ondernemers, de gemeente en met instemming
van het bisdom, biedt de Sint-Jans-tuin vanaf begin
juni terrasruimte aan de omliggende
horecagelegenheden. De ondernemers zijn het
kerkbestuur hier dankbaar voor en beseffen dat het
ook bijzonder is om deze tuin te mogen gebruiken.
Daarom zijn er ook regels vastgesteld voor gebruik: er
wordt gewerkt met reserveringen, de tuin sluit om
23.00 uur en de locatie en haar omgeving worden
geëerbiedigd. Het openstellen van de tuin past ook in
het beleid van het kerkbestuur van de Sint-Jan om
actief deel uit te maken van de haar omringende
gemeenschap en daar verbinding mee te leggen.
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Tot slot
In alle sectoren van de samenleving wordt veel van
ons gevraagd om er samen voor te zorgen dat een
verdere verspreiding of aanwakkering van het
coronavirus geen kans krijgt. Samen, zo zegt de
bekende uitspraak, krijgen wij corona er onder. Van
de gezamenlijke kerken in ons land, en vele landen
in de wereld, is de voorbije maanden veel gevraagd.
De Goede Week en Pasen vieren in gesloten
kerken. We hebben allemaal het beeld op ons
netvlies van de Paus die de zegen Urbi et Orbi gaf
op een leeg Sint-Pietersplein. En nu ook een
meimaand die voor de Sint-Jan ongewoon is.

Een Sacramentsprocessie in de Geest
De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament groet
alle Bosschenaren door middel van deze Nieuwsbrief.
De Aloude Broederschap
Volgens constante, eeuwenoude traditie is in het jaar 1480 in de
Sint-Jan een Sacramentsbroederschap opgericht, die wij
vandaag de dag nog steeds kennen onder de naam van de
Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament. De
oudste oorkonde die op deze broederschap betrekking heeft,
dateert uit het jaar 1495 en wordt bewaard in het Bossche
Stadsarchief. Traditioneel wordt het bestuur van deze Aloude
Broederschap gevormd door veertien – zoals dat zo mooi heet –
Broederheren. Het dagelijks bestuur, bestaande uit drie
Broederheren, tooit zich ook al met van die fraaie, archaïsch
aandoende titulatuur: Proost, Onderproost en Rentmeester (zeg
maar voorzitter, secretaris en penningmeester). De plebaan van
de Sint-Jan is de Geestelijk Directeur van deze broederschap.
Verering Heilig Sacrament
Het doel van de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig
Sacrament is de verering van het Heilig Sacrament (het
Allerheiligste) te bevorderen. Dit gebeurt op velerlei wijzen: door
middel van de maandelijkse Broederschapsmissen, door
aanwezigheid bij de Eerste Heilige Communie, in het bijzonder
ook op Witte Donderdag, toen de Eucharistie door de Heer Zelf
werd ingesteld. En dan is er jaarlijks nog Sacramentszondag, die
dit jaar valt op 14 juni. Gebruikelijk is het om op die zondag het
Allerheiligste in processie door het centrum van de Bossche
binnenstad te dragen, zodat Stad & Land, ja heel de bevolking,
O.L. Heer met eigen ogen kan aanschouwen.
Aangepast programma
Dit jaar is, vanwege de coronacrisis, alles anders. We hebben
het al gemerkt in de meimaand, toen de andere broederschap in
de Sint-Jan, de Broederschap van Onze Lieve Vrouw, aan alle
pelgrims naar de Zoete Lieve Moeder van ’s-Hertogenbosch een
aangepast programma aanbood. En we merken het ook in juni,
nu het Coronavirus de Sacramentsprocessie onmogelijk maakt.

Nu komt er verlichting maar is er tegelijk de zorg dat
we ‘corona er onder houden’. Samen gaan we
vormgeven aan de 1,5 meter parochie. In de
komende weken zullen zeker nog aanvullingen
komen op dit schrijven. De maand juni gebruiken we
om ervaringen op te doen voor de tijd vanaf 1 juli.
We rekenen op uw begrip voor alle maatregelen en
hopen op een spoedige hervatting van het parochiële
leven. Samen krijgen wij corona er onder, heb zorg
voor elkaar en blijf gezond.
Namens het kerkbestuur,
Plebaan Vincent Blom
Tot Christus naderen
De missen zijn via live stream online te volgen; de Communie is
momenteel ‘geestelijk’, dat wil zeggen: we doen ‘in de geest’ mee.
Thomas a Kempis (ca. 1380-1471) schrijft in zijn wereldberoemde
Imitatio Christi (De navolging van Christus) over deze, zogeheten
geestelijke Communie: “Maar als iemand wettig verhinderd is, zal hij
altijd de goede wil en de vrome bedoeling hebben te communiceren
en zo zal hem de vrucht van het heilig Sacrament niet ontgaan.
Want iedere vrome gelovige kan op ieder uur van de dag in een
geestelijke Communie tot Christus naderen en dat zonder enige
weerhouding.” (Boek IV, hfdst. 10, 22).
In de geest
Zo is het dit jaar ook met de Sacramentsprocessie: die kan helaas
niet letterlijk doorgang vinden, door de straten en over de Parade
van ’s-Hertogenbosch. Maar dat let ons niet om deze ‘vrome
optocht’ geestelijk mee te maken. Laten we met zijn allen op 14
juni, Sacramentszondag, in de geest de Sacramentsprocessie
meelopen en meebeleven; laten we dan stilstaan bij het Offer van
de Heer, Zijn Lichaam dat ons onder de gedaante van Brood wordt
aangereikt – dit viaticum ten Leven op onze weg door het leven.
Deze maanden vieren wij niet alleen de geestelijke Communie; dit
jaar houden wij ook een Sacramentsprocessie in de geest. En als
wij dat altezamen met een oprecht hart doen, dan wordt dit vanzelf
ook een Sacramentsprocessie in de Geest - met een hoofdletter.
In processie
De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament van 1480
in de kathedrale basiliek van de Heilige Johannes Evangelist te
’s-Hertogenbosch wenst u allen een goede, vruchtbare Sacramentszondag toe, in de Heilige Geest - de Derde Persoon Gods - met u
verbonden. Volgend jaar loopt u hopelijk weer met ons mee, in
processie door de Bossche straten en over de Parade, als vanouds!
Sebastiaan Roes, onderproost

Bijzonder jubileum
Dit jaar viert de Aloude Broederschap haar 540-jarig bestaan,
maar dit jubileumjaar 2020 is wel een heel bijzonder jaar,
gekenmerkt als het wordt door de coronacrisis die alles op zijn
kop zet. In de eerste helft van de zeventiende eeuw hield in
onze stad nog regelmatig de pest huis (1604, 1624 en 1635);
vier eeuwen later heerst bij ons het coronavirus. De Heilige
Missen en daarmee de vieringen van de Communie zijn alweer
een paar maanden niet toegankelijk voor de gelovigen. De SintJan is weliswaar niet gesloten, maar bijeenkomsten met meer
dan dertig personen zijn van overheidswege (nog) verboden.
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Zingen op afstand

Steun de parochie Sint-Jan via de Givt-app

De coronacrisis
raakt ook de grote
familie van onze
Schola Cantorum.
Er zijn geen
repetities en op
zondag wordt er
alleen gezongen in zeer beperkte samenstelling
(cantorgroep). Ondanks dat maakt de Schola nog
steeds muziek met elkaar: men zingt samen op
afstand en dat vindt haar weg via de sociale media
naar de wereld.
Zo werd al het ‘Hear my prayer’ van Henry Purcell
gezongen en in de meimaand het Magnificat van
Hendrik Andriessen. De online avondmis in de SintJan sluit elke dag af met dit Magnificat (YouTube:
Sint-Jan Den Bosch). Deze beide motetten hebben
zelfs de nieuwssite van het Vaticaan gehaald!! Begin
juni klinkt een nieuw motet in deze reeks ‘zingen op
afstand’. Nieuwsgierig? Volg de Schola op haar
eigen site, www.schola.nl of kijk op YouTube: SintJan Den Bosch.
Plebaan

De Sint-Jan is dagelijks
geopend voor bezoek. Door de
maatregelen van afgelopen
maanden heeft de parochie
een groot deel van haar
inkomsten moeten ontberen
omdat er geen publieke
vieringen waren en er minder
bezoekers kwamen. Gelukkig is
het mogelijk met de Givt-app
vanuit huis de parochie
financieel te steunen. De Givtapp wordt gedownload op een
smartphone. Ook in de kerk zelf kunt u de Givt-app
gebruiken door een speciale QR-code te scannen.
Mocht u niet met een app kunnen of willen werken,
dan kunt u een bijdrage overmaken op het
bankrekeningnummer NL 92 INGB 0002 5386 00.
Pastores en bestuur zijn u zeer dankbaar.

Vrijwilligers in en rond de Sint-Jan
Als uitvloeisel van het vorig jaar door de plebaan
gepresenteerde beleidsplan is het kerkbestuur een
nieuw vrijwilligersbeleid aan het opzetten. Daartoe
maakt een delegatie van het kerkbestuur kennis met
de contactpersonen van alle werkgroepen, commissies, broederschappen en de schola. Aan de hand
van enkele vooraf gecommuniceerde vragen volgt
een gesprek. Tot nu toe waren deze gesprekken
heel open en verhelderend naar zowel het bestuur
als naar de vrijwillg(st)ers. Door de coronacrisis lukt
het niet om, zoals gehoopt, alle gesprekken voor de
zomervakantie te laten plaatsvinden. Bent u nog niet
uitgenodigd? We zijn u niet vergeten. Na de vakantie
wordt de draad weer opgepakt. De uitkomsten van
deze reeks gesprekken mag voeding geven aan het
vrijwilligersbeleid van de parochie van de Sint-Jan.
Daar hopen wij dit najaar op terug te komen.
Kerkbestuur

Verenigd in gebed
Paus Franciscus had
reeds opgeroepen om
in de maand mei de
rozen-krans te bidden.
Nu heeft de Pauselijke
Raad ter Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie
aangekondigd dat paus Franciscus zich op zaterdag
30 mei bij de Mariaheiligdommen over de hele
wereld zal voegen om tot de Maagd Maria te bidden
voor hulp te midden van de coronapandemie. De
Sint-Jan sluit zich hierbij aan: om 17.30 uur wordt de
rozenkrans gebeden bij de Zoete Moeder. U kunt dit
online volgen via YouTube: ‘Sint-Jan Den Bosch’.
Centraal Secretariaat
Choorstraat 1
5211 KZ ’s-Hertogenbosch
(073) 6130314
secretariaat@mariajohannes.nl
NL 92 INGB 0002 5386 00

Sint-Jan online te volgen
De vieringen in de Sint-Jan
kunt u thuis online blijven
volgen via YouTube. Wie een
wat moderner televisietoestel heeft, kan YouTube ook
op de TV bekijken. Voor de tijden verwijzen we u naar
pagina 1.
U komt bij deze live uitzending via de parochiewebsite:
www.mariajohannes.nl of in YouTube zelf door te
zoeken naar ‘Sint-Jan Den Bosch’ (kies het kanaal
met de livestream). Op de parochiesite kunt u de
liturgie van de betreffende zondag downloaden.

Blijf op de hoogte
Op de parochiewebsite
www.mariajohannes.nl vindt u alle
actuele en belangrijke informatie van
zowel de parochie Sint-Jan als van de
parochie H. Maria. Ook kunt u ons, in
deze weken waarin veranderingen elkaar snel kunnen
opvolgen, vinden op Facebook en kunt u de plebaan
volgen op instagram via: @plebaanvincentblom
Vanuit de parochie informeren we u graag. De snelste
en makkelijkste manier gaat via e-mail. Wilt u op de
hoogte blijven via de digitale nieuwsbrief en hebt u
deze nog nooit ontvangen, stuur dan een e-mail naar
communicatie@mariajohannes.nl met daarin: uw
voorletters en achternaam, uw huisadres en uw emailadres. We nemen u dan op in de lijst.

Voor wie steek jij een kaarsje op?
In de avond van 2e Pinksterdag zendt de KRO het
programma uit ‘Voor wie steek jij een kaarsje op?’
Hiervoor zijn ook opnames gemaakt in de Sint-Jan
en bij het beeld van de Zoete Lieve Vrouw.

Het secretariaat en de receptie
zijn tot nader order gesloten.
De mail wordt gelezen en de
telefoon staat doorgeschakeld.
Plebaan Blom: plebaanblom@mariajohannes.nl
Diaken Vladimir Palte: vladimir.palte@outlook.com
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