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WOORD VAN DE PROOST

Inmiddels is de vakantieperiode alweer ruimschoots voorbij 
en zijn we in de herfst aanbeland.

Na een grondige evaluatie van de 
meimaand 2022 zijn de bestuurs-
leden van de Broederschap al 
bezig met de voorbereidingen 
voor de meimaand 2023. Het 
eerste waar we elk jaar naar op 
zoek gaan is een thema: wat 
willen we de komende meimaand 
graag centraal stellen, welk thema 
prikkelt ons en de bezoekers van 
de Zoete Moeder?

Eind september zijn we bij elkaar 
gekomen in de Abdij van Heeswijk 
Dinther en hebben we onder de 
bezielende leiding van norbertijn 
Joost Jansen over diverse onder-
werpen gesproken, waaronder 
over de Litanie van Loreto en de di-
verse aanroepingen van Maria, die 
in deze litanie gebruikt worden.

Het was een inspirerende dag, 
waarbij we de Heilige Mis in de 
abdij bij mochten wonen, de boek- 
en abdijwinkel hebben bezocht 
en uiteraard aan het einde van de 
dag nog genoten hebben van een 
heerlijk abdijbiertje.

De komende maanden gaan we ons onder meer bezig hou-
den met de verdere invulling van het meimaandthema, het 

uitnodigen van koren en gilden 
en de organisatie van de jaarlijk-
se bidtocht. Komend jaar zal deze 
op zondag 14 mei, de tweede 
zondag van de meimaand, 
gehouden worden, aansluitend 
aan de eucharistieviering van 
12.00 uur.

Zoals u wellicht gemerkt heeft 
bestaat de Sint Janskathedraal in 
2022 800 jaar. Er hebben diver-
se activiteiten plaats gevonden, 
waar de bestuursleden van de 
Broederschap aan deel hebben 
mogen nemen. Telkens weer 
bekruipt mij daarbij een gevoel 
van dankbaarheid dat wij in onze 
mooie Sint Jan ons bezig mogen 
houden met alles wat te maken 
heeft met de verering van de 
Zoete Lieve Vrouw!

Ik spreek hierbij dan ook de hoop 
uit dat wij dat nog tot in lengte 
van jaren mogen blijven doen en 
dat u daar getuige van mag zijn!

Ruud Dirriwachter
proost
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‘Hoe kan de tempel die wij bouwen als 
Huis voor heel uw wezen staan? Wij sme-
ken U op ons te schouwen, als wij uw 
tempel binnengaan.’ Centrale woorden 
die we horen in de hymne die bij gele-
genheid van 800 jaar Sint-Jan is gecom-
poneerd. Een hymne ontleend aan het 
bijbelse boek der Koningen en ter ere 
van het jubileum van onze Sint-Jan is 
bewerkt en getoonzet door Chris Fictoor.

Hoe kan de tempel die wij bouwen als 
Huis voor heel uw wezen staan? Hoe 
kunnen wij het wezen van God onder 
woorden brengen, zichtbaar maken? 
Als gelovigen hebben wij behoefte om 
ons geloof zichtbaar te maken. Om wat 
bijna niet in woorden uit te drukken 

is, en dat is het mysterie van God, toch 
zichtbaar te maken  en in beelden, woor-
den, klanken en symbolen tot leven te 
brengen.

De spitsbogen van de gotiek richten 
onze blik naar de hemel en kleurige 
vensters werpen een blik op de eeu-
wigheid. De tijdloze en hemelse zang 
en de fraaie klanken van het orgel laten 
ons bese� en dat wij slechts een klein 
schakeltje zijn in de tijd. De middeleeuw-
se kathedraal overstijgt de tijd en wijst 
naar de eeuwigheid. Het is een plaats 
waar hemel en aarde elkaar raken, waar 
we samenkomen voor de viering van 
de sacramenten en waar we de schar-
niermomenten van het leven voor Gods 



aangezicht brengen. Het is een gehei-
ligde plaats waar de Godslamp altijd 
brandt ten teken dat Christus onder ons 
tegenwoordig is in het Eucharistisch 
Brood.

Op 1 oktober jongstleden vond in de 
Sint-Jan de avond van het licht plaats. 
Honderden Bosschenaren liepen, met 
brandende kaarsen, van de Markt naar 
de kathedraal. Een kathedraal vol licht 
en vol verhalen, want ieder heeft haar of 
zijn verhaal bij de Sint-Jan. In de vooraf-

gaande maanden konden parochianen 
en andere Bosschenaren hun verhaal 
over de jarige kathedraal insturen. Dat 
leverde een hele reeks van indrukwek-
kende getuigenissen op. De verering 
van de Zoete Moeder liep als een rode 
draad door al deze verhalen heen. Wie 
Sint-Jan zegt, zegt in één adem Mariaka-
pel en Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. 
Dat stemt tot grote dankbaarheid.

Onze 800-jarige Sint-Jan is een 
kathedraal waar we, zoals onze bisschop 
het vaak zegt, � er op zijn. En ik denk dat 
iedere Bosschenaar en Brabander dat 
instemmend zal bevestigen. Zo staat 
zij hier, 800 jaar, � er aan de Bossche 
Parade. Een thuis voor velen. Een plaats 
van rust, stilte en gebed in een onrustige 
wereld en een heel onzekere tijd die ge-
tekend wordt door veel woede, agressie 
en strijd, die getekend wordt door veel 
onzekerheid over wat de toekomst  ons 
brengen zal.

Te midden van dat alles mogen 
mensen hier, in dit Huis van God, op 
adem komen, Gods adem. Hier mogen 
mensen thuis zijn bij hun Zoete Moeder. 
Daarom wordt al 800 jaar op deze plaats 
gebeden: ‘Wij smeken U, o God, op ons 
te schouwen, als wij uw tempel binnen-
gaan.’

Plebaan Vincent Blom

Afscheid Marjo Joordens

Op de laatste dag van de Meimaand 
2022 trad Marjo Joordens af als 
bestuurslid van onze Broederschap 
en werd honorair lid met een korte 
plechtigheid in de Plebanie. 
Hieronder haar “afscheidsbrief”.

Met warme gevoelens en mooie 
herinneringen heb ik na 14 jaar op 
31 mei j.l. afscheid genomen van de 
Broederschap van Onze Lieve Vrouw 
van Den Bosch. Het waren bijzonde-
re en inspirerende jaren waarin ik mij 
met veel plezier heb mogen inzetten 
samen met mijn medebroeders om 
de verering van de Zoete Moeder van 
den Bosch mede glans te geven. Een 
traditie die na zes eeuwen niets aan 
kracht heeft ingeboet. 

Afgelopen jaren mocht ik de coördi-
nator van de bloemendames in de 
Mariakapel zijn. Twaalf enthousiaste 
dames die er voor zorgden dat elke 
dag de verse bloemen gerangschikt 
werden. Maria staat dankzij hen 
maar ook dankzij de vele mensen die 
dagelijks verse bloemen brengen 
schitterend bij. Een van de voor mij 
vele hoogtepunten in de afgelopen 
jaren is vooral de meimaand waar vele 
pelgrims van heinde en ver de tocht te 
voet, te paard naar Maria maakten om 
daar de eucharistie te vieren en een 
kaarsje bij Maria op te steken.

Maria, voor velen altijd een grote 
steun en toeverlaat. Veel dank aan 
mijn medebroeders voor de mooie 
jaren en de prettige samenwerking 
om deze bijzondere traditie voort te 
zetten.

Hartelijke groet, 
Marjo Joordens.
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HELPENDE HANDEN GEZOCHT VOOR DE MEIMAAND 2023 

Voor onze Broederschap is de 
meimaand altijd één van de drukste 
maanden. Immers de meimaand is 
de Mariamaand bij uitstek met vele 
vieringen in de kathedraal.

De Broederschap is daarom voor de 
meimaand 2023 op zoek naar mensen 
die op zaterdagen en/of zondagen de 
Broeders en Zusters kunnen ondersteu-
nen op het gebied van de ontvangst 
van de gildes, koren en collega-broeder-
schappen.

Het gaat om catering-achtige werk-
zaamheden als koffie zetten, kopjes en 
toebehoren klaarzetten, cake snijden, 
broodjes smeren.  Deze activiteiten 
vinden plaats in de ochtend in de 
Bouwloods of Plebanie, die liggen 
aan de noord- en zuidzijde van de 
kathedraal.  

Wilt u deel uitmaken van ons ‘team’? 
Stuur dan een mail met uw contact-
gegevens naar info@zoetelievevrouw.nl 
Wij nemen dan contact met u op.

Alvast bedankt !



VERHOGING 
CONTRIBUTIE 

TERUGBLIK OP ONZE LEDENDAG 7 JULI 2022

UIT HET MIRAKELBOEK VAN DE ZOETE MOEDER: 
HET MIRAKEL VAN WENDELMOED UIT HEDEL

Het was een mooie zonnige zomerdag, 
de dag waarop onze Ledendag 2022 
plaats vond. Eerst was er de ontvangst 
in de Bouwloods. Dat is een museum en 
niet, zoals de naam wellicht suggereert 
een werkplaats. 

Daarna gingen we gezamenlijk naar 
de Eucharistieviering in de kathedraal. 
We sloten aan bij de priesters van de 
Priesterdag van het bisdom. Daar-
om was de kathedraal � ink gevuld. 
De bisschop van ‘s-Hertogenbosch, 
mgr. Gerard de Korte celebreerde.

Na een lichte, maar voortre� elijk 
smakende lunch gingen we over naar het 
inhoudelijke middagdeel. 

De lezingen waren bijzonder inte-
ressant. De lezing van de proost van 
de Broederschap ging over hoe de 
Broederschap de Mariaverering in 
‘s-Hertogenbosch door de jaren heen 
vorm probeert de geven. Daar komt nog 
heel wat bij kijken?
Vervolgens gaf de ontwerpster van de 
nieuwe mantel van Maria een  exposée 
over de totstandkoming daarvan met 

veel interessante 
informatie. De 
mantel van hoop 
en troost: wie 
wordt daardoor 
niet ontroerd en 
gesteund?

Last but not 
least was er de 
lezing  van mon-
seigneur Woorts 
over het onder-
werp ‘’Maria in de 
kunst”.  
De monseigneur 
vertelde over hoe 
Maria in de kunst 
is afgebeeld met 
beelden van vele 
mooie voobeeld-
kunstwerken, die een genot op zich zijn 
geweest om naar te kijken.  

De ledendag vindt traditioneel eenmaal 
in de twee jaren plaats.
We zijn blij dat we na de afgelasting 
van twee jaar terug in dit jaar weer een 

ledendag mochten vieren en ik mag wel 
zeggen: het was een groot succes.

Wij zien u graag allemaal weer terug op de 
Ledendag 2024 op 7 juli, de feestdag van de 
Zoete Moeder.
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Gezien de kosten voor reguliere 
activiteiten ontkomt de Broeder-
schap er niet aan om voor het eerst in 
vele jaren de minimale bijdrage voor 
het lidmaatschap te verhogen van 
7,50 naar 12,50 Euro per jaar. 

Dit gaat per 1 januari 2023 in.

In deze rubriek lichten we mirakelen en bijzondere omstandigheden hieromheen uit
vanuit het Mirakelboek van Onze Lieve Vrouw.
Dit keer het bijzondere verslag van de wonderbaarlijke genezing van Wendelmoed
uit het over de Maas gelegen Hedel.

MIRAKEL 24    7 MAART 1383

Wendelmoed, de dochter van Gijsbrecht Hubertszoon en van Wendelmoed, 
woonachtig te Hedel, werd vanaf Kerstmis 1382 aangetast door een epidemie, 
zodanig dat men dacht dat zij zou sterven en haar op stro legde.
Haar moeder bad tot Maria. Vijf dagen en nachten lag haar dochter levenloos, maar
op de zesde dag kwam zij tot leven. Moeder en dochter volbrachten haar bedevaart
en o � erden het gewicht van de dochter in wijn, weit, goud en zilver.

De mirakelen werden destijds niet lichtvaardig opgetekend. Er waren minstens twee
betrouwbare getuigenissen nodig en een ambtelijke gezagsdrager om het op te
schrijven.
Deze methode van waarheidsvinding wordt heden ten dage nog toegepast .

VERHOGING 



CONTRIBUTIE
Wij verzoeken u om, wanneer u dat voor dit jaar nog 
niet heeft gedaan, de contributie over te maken naar 
bankrekeningnummer NL61 INGB 0002 3049 03 ten name 
van Broederschap Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. De 
minimale contributie bedraagt € 12,50. Elk hoger bedrag is 
uiteraard welkom. Wij vragen u uw lidmaatschapsnummer, 
dat u kunt vinden op de adresdrager, of uw postcode bij uw 
betaling te vermelden.

OOK UW DONATIE IS WELKOM
Dat kan door een bedrag over te maken naar de rekening die 
hierboven staat bij Contributie. 

ANBI-INSTELLING
De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch is 
geregistreerd als ANBI-instelling onder het RSIN-nummer 
825341401
Uw giften en bijdragen zijn � scaal aftrekbaar.

Mariavieringen door het jaar (2022 - 2023)

Graag nodigt de Broederschap u uit aanwezig te zijn bij de 
volgende Mariavieringen 2022 - 2023 in de Sint-Jan : 

8 december  Maria onbevlekt ontvangen
1 januari  Maria, moeder van God
2 februari  Maria Lichtmis
25 maart  Maria Boodschap
29 mei  Maria, moeder van de kerk
  (2de Pinksterdag)
7 juli  Zoete Moeder van Den Bosch
15 augustus  Maria Tenhemelopneming
22 augustus  Maria, koningin van hemel en aarde
8 september  Maria geboorte
7 oktober  Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

CONTACT

U kunt de Broederschap bereiken via:
info@zoetelievevrouw.nl

En voor zaken rond het lidmaatschap via:
leden@zoetelievevrouw.nl

Postadres:
Choorstraat 1, 5211 KZ ’s-Hertogenbosch.

Nieuws over Maria, de Broederschap, de Mariakapel etc.
vindt u op onze website: www.zoetelievevrouw.nl
en onze Facebook pagina: Broederschap van Onze Lieve 
Vrouw

Rekening van ledenadministratie:
Administratie Broederschap Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch: NL61 INGB 0002 3049 03


