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Zoete  Lieve  Vrouw  van  Den  Bosch

 WOORD VAN DE PROOST

Voor u ligt weer de meest recente 
nieuwsbrief van de Broederschap van 
Onze Lieve Vrouw. Dit jaar is het thema 
“Maria, Koningin van de vrede”.

Hierbij willen we niet alleen naar de  
situatie in de wereld om ons heen kijken, 
maar ook naar de vrede in kleiner ver-
band, de vrede in ons eigen hart. Want 
wat zou het mooi zijn als we in onze  
eigen, kleinere kring ook vrede kunnen 
hebben naar een ander toe, naar iemand 
die misschien niet hetzelfde denkt als 
u en ik. Laten we daar deze meimaand 
speciaal voor bidden wanneer we ons 
tot de Zoete Moeder richten.

We hopen dat ook in 2023 de meimaand 
er weer een wordt, zoals we gewend  
waren in de periode voor Corona. De  
gilden en de koren zijn inmiddels uit-
genodigd, er is weer nagedacht over 
de plek waar Maria gedurende de mei-
maand komt te staan en de bidtocht is 
inmiddels grondig voorbereid.

Over de bidtocht gesproken: die zal dit 
jaar niet op de tweede zondag van de 

meimaand gehouden worden, maar 
op zondag 30 april, aansluitend aan de 
gebedsviering van 19.00 uur, waarin de 
meimaand zal worden geopend. Een en 
ander heeft te maken met andere activi-
teiten op en rond de Parade op zondag 
14 mei. Hopelijk mogen we u 30 april 
begroeten!

U kunt in deze nieuwsbrief meer lezen 
over het feit dat de hiervoor genoemde 
bidtocht inmiddels benoemd is tot im-
materieel erfgoed, iets waar de Broeder-
schap erg trots op is!

Graag wijs ik u alvast op de  Open  
Monumentendag, in het weekeinde van 
9 en 10 september hopen we u in de Sint 
Jan te mogen begroeten om de mantels 
van de Zoete Moeder te komen bewon-
deren, die dan zullen worden tentoon-
gesteld.

Zoals u ziet: we doen iedere keer weer 
ons uiterste best om samen met u de 
tradities rondom en de verering van 
de Zoete Moeder in stand te houden!  
Wanneer u mij of een van de bestuurs-

leden van de Broederschap in de kerk  
tegenkomt kunt u ons gerust aanspre-
ken, wij gaan graag met u in gesprek en 
staan open voor mooie ideeën!

Graag wens ik u tot slot een mooie, een 
inspirerende meimaand toe!

Ruud Dirriwachter, 
proost

EEN KLEINE GETUIGENIS 

Dagelijks bezoeken velen de Mariaka-
pel in de Sint-Jan. Een gebed voor eigen 
intenties of die van een dierbare, een 
kaarsje, een moment van stilte in de 
drukke hectiek van het leven. Sommi-
gen komen er dagelijks, anderen weke-
lijks en er zijn vele toevallige passanten, 
pelgrims of toeristen. Ieder betreedt met 
zijn of haar eigen intenties en gedachten 
de Mariakapel. Het gebed tot de Zoete 
Lieve Vrouw wordt door velen gebeden. 
Sinds kort is dat ook mogelijk in vier an-
dere talen. Zo hopen we ook de buiten-
landse bezoekers een dienst te bewijzen. 
Dit gebed is, zeker de vaste vereerders 
van de Zoete Moeder, erg dierbaar.

Tot hen mag ik ook mijzelf rekenen. 
Toen ik vanaf het voorjaar 1992 met re-
gelmaat in ’s-Hertogenbosch kwam ter 
voorbereiding op mijn intreding in het 
seminarie van ons bisdom, bezocht ik 
steevast de Mariakapel. Een kaart met 

 
het gebed tot de Zoete Lieve Vrouw ging 
mee naar huis en sinds die tijd bid ik da-
gelijks dit gebed. In de jaren dat ik mocht 
studeren op het Sint-Janscentrum  
bezochten wij als priesterstudenten zo 
dikwijls de Mariakapel. Ook de plech-
tigheid van de priesterwijding werd (en 
wordt) steevast afgesloten in de Maria-
kapel. Zo ook voor mij en mij coursgeno-
ten op 6 juni 1998.

Het gebed tot de Zoete Moeder van Den 
Bosch is met mij meegegaan, ook de 
afgelopen vijfentwintig jaar. De Zoete 
Lieve Vrouw als schutsvrouw en voor-
spreekster. Zij herinnert mij er zo dikwijls 
aan: ‘Doet wat mijn Zoon u zeggen zal.’ 
(Joh. 2, 5)

Dit alles is een reden om later dit jaar 
in dankbaarheid de 25e verjaardag van 
mijn priesterwijding te mogen vieren. 
Dankbaar ben ik dat van 1999 tot 2005 
als kapelaan en sinds begin 2019 als 

plebaan mag werken ‘in de stad haar zo 
waard’. Dankbaar dat ik als priester mag 
werken in de Sint-Jan als kathedraal en 
als heiligdom van de Zoete Moeder. 
Dankbaar dat ik, samen met de leden 
van de Broederschap, mag bijdragen 
aan de Mariaverering in de Sint-Jan.  De 
Mariafeesten en de vieringen in de mei-
maand zijn en blijven iedere keer weer 
bijzonder. Ontroerend is ook het groot 
vertrouwen dat zovelen in haar voor-
spraak stellen.

Sinds 1992 bid ik dagelijks het gebed tot 
de Zoete Moeder. Het is met mij mee-
gegaan als een klein kompas op mijn  
levensweg. ‘Alles wat mij hart bezig-
houdt, vertrouw ik toe aan u. Bid voor 
mij bij uw Zoon, Moeder van alle gelovi-
gen. U bent niet alleen mijn en ons aller 
voorbeeld maar ook onze bemoediging.’

Vincent Blom
Plebaan Sint-Jan



U bent van ons gewend dat de bidtocht 
jaarlijks gehouden wordt op de tweede 
zondag van mei, Moederdag en wel aan-
sluitend aan de viering van 12.00 uur.

Dit jaar vindt op die dag, zondag 14 mei, 
de jaarlijkse Vestingloop ook plaats en 
zijn beide activiteiten door de gemeente 
’s-Hertogenbosch op de evenementen-
kalender geplaatst. Toen we dit merkten 
hebben we meteen contact gezocht met 
de organisatie van de Vestingloop en 
hebben we grondig met elkaar gespro-
ken. Helaas lukte het niet om recht te 
doen aan beide evenementen.

Daarom hebben wij besloten om voor 
één keer de datum van de bidtocht te 

wijzigen en wel naar zondag 30 april.  
Om 19.00 uur zal dan een woord- en  
gebedsdienst gehouden worden, waar-
in de meimaand officieel zal worden  
geopend en aansluitend zullen we met 
het beeld van de Zoete Moeder de  
aloude beeweg gaan lopen.

Wanneer u nog niet van plan was om 
deel te nemen aan de bidtocht, nodi-
gen wij u langs deze weg van harte uit 
om toch te komen. Wij weten zeker dat u  
onder de indruk zult zijn, niet voor niets 
is de bidtocht dit jaar door Unesco  
aangewezen tot immaterieel erfgoed! 

U bent welkom!

De jaarlijkse bidtocht met het beeld van Onze Lieve Vrouw van 
Den Bosch door de straten van de binnenstad van Den Bosch is 
opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland . 

De stichting cultureel erfgoed in Nederland onderhoudt banden 
met onze overheid en UNESCO. Het is fijn dat de Nederlandse 
overheid en UNESCO nu de erkenning van de bidtocht via deze 
stichting vorm wil geven.

Hiermee wordt de bidtocht door de stichting erkend als een 
belangwekkende culturele uiting. 

Wij wisten dat natuurlijk al lang, maar nu is dat weer eens  
bevestigd !

DATUM BIDTOCHT VERPLAATST NAAR ZONDAGAVOND 30 APRIL

BIDTOCHT OPGENOMEN OP LIJST 
CULTUREEL ERFGOED

EEN NIEUW BESTUURSLID STELT ZICH VOOR: VERONIQUE BOSMANS - RENDERS

Waar, wanneer en bij wie je wieg heeft 
gestaan bepaalt grotendeels je leven.
Mijn moeder gaf me op mijn geboorte-
kaartje van 4 mei 1960 te Erp naast mijn 
doopnamen; Veronica, Adriana, Monica 
(het was immers de feestdag van Monica 
van Thagaste, de dag voor de bekering 
van haar zoon Augustinus) en Maria, de 
woorden van Guido Gezelle mee: ‘het was 
van den eersten af God die mij dit leven 
gaf’. 
Zij toonde mij de liefdevolle toewijding 
voor haar 6 kinderen, gelukkig bijgestaan 
door onze Annie, en de volharding als 

echtgenote van Cas Renders, een zaken-
man pur sang.
Ze wees ons regelmatig op het vijfde ge-
bod, ‘eer uw vader en moeder’, waardoor 
ik al vroeg opgescheept zat met grote 
vraagstukken; heb je een wet nodig als 
je geen gezag hebt, overstijgt ‘eer’ plezier 
en pijn, geeft ‘eer’ je de verantwoording 
iets in stand te houden? 
Het werd een levenslange zoektocht. 

Op de Blaak in Rotterdam kreeg ik de 
communie van Bisschop Simones en tij-
dens de historische godsdienstles een 

teleologische interpretatie van het woord 
en de handelingen van de Heer. Professor 
van Maurik bij Notarieel Recht in Leiden 
leerde me dat ordelijk denken niet saai 
hoeft te zijn en zijn collega van den Nieu-
wenhuis wakkerde mijn interesse aan 
voor rechtsfilosofie en na ruim 25 jaar 
esoterie naast mijn werk als turn-around 
manager, maakte ik hernieuwd, in de col-
legebanken op de Radboud Universiteit 
door Marin Terpstra, dieper kennis met 
canoniek recht en politieke theologie 
en ook met de devote en mystieke kerk- 
vaders en de precieze Middeleeuwse  



MIRAKELEN ZOETE LIEVE VROUW (5) 

In deze rubriek lichten we mirakelen en bijzondere omstandig-
heden hierom heen uit vanuit het Mirakelboek van Onze Lieve 
Vrouw. De Broederschap heeft in deze nieuwsbrief een bij-
zonder mirakel uitgekozen met daarbij de Middelnederland-
se tekst ook erbij vermeld. Het Middelnederlands geeft vaak 
de details en de bijzonderheden rondom het mirakel aan, de 
moeite waard om dit ook eens door te lezen.

MIRAKEL 6   18 NOVEMBER 1382
Herman van den Dorne, woonachtig te Gouda, kreeg in begin 
september plotseling een ontstoken voet. Ondanks hulp van 
dokters verslechterde de situatie zodanig, 
dat een beenamputatie noodzakelijk leek. 
Dankzij Maria van  ‘s-Hertogenbosch die 
hij aanriep genas hij snel. Hij volbracht zijn 
bedevaart en bracht zijn krukken mee. Hij 
offerde een been in was.

“Inden jaer ons Heren MCCC ende LXXXII 18 
daghe in november is comen in Tsertoghen-
bosche Herman vanden Dorne, woneden 
ter Gouwe, ende segede, dat meer dan 10 
weken leden is, dat hy ghesont te bedde 
ginc ende dies snachts soe rees hem een 
blader aensinenvoete ende die brac rueke-
loes, dat hij irst en gheen rueke ende sloech, 
ende daer waert hem die voete heffende 
ende swelleden, dat hy daeraen in groter 
pinen was. Ende had meesters daerouver; 
ende wat sy meersterde, het war vas quader ende die voet ontstac 
hem met den quaden vure, alsoe dat hem die meester liet bewer-
den. Ende doe quam een vrouwe tot hem, die yesche 3 aude scil-
de, dat sy hem daertoe soech. Doch dede sy om God alsoevele, 

dat sy hem een stucke ute dien verborden vleesche sneet. Ende 
men seghede, men soude hem die been af moeten saghen. Doe 
wart hy denckede op ons Vrouwe Tot Sertoghenbossche, dat sy 
meneghen droeven mensche vertroest, ende hy riep se aen, dat 
sy hem vertroesten moest; hij soudse versueken met enen wes-
sen been ende met sinre offerande. Ende asloe vroech als hy syn  
bedevart gelovet had, soe ghevoelde hy bate ende begost op 
cruckente gaen ende liet alle meesteri ghewerden, ende gelove-
de aen Onser Vrouwen ende hy is ghesont ende wael ghenesen. 
-hy syn bedevart gelovet hat, soe ghevoelde hy bate ende begost 
 op crucken te gaen ende liet alle meesteri ghewerden, ende  
gelovede aen Onser Vrouwen ende hy is ghesont ende wael  

ghenesen. – hy syn bedevart gelovet had, 
soe ghevoelde hy bate ende begost op  
crucken te gaen ende liet alle meesteri  
ghewerden, ende gelovede aen Onser  
Vrouwen ende hy is ghesont ende wael ghe-
nesen. Des is hy comen tot Tsertoghenbos-
sche voer Onser-Vrouwenbeelt ende heeft 
sijn offerande gedaen ende heeft een wes-
sen been gheoffert ende heeft sijn crucken 
op sinen hals ghebrach. Ende heeft Gode 
ghedancket ende sinre ghebenedider Moe-
der vander gracien ende genaden, die hem 
ghesciet. Ende dyt heeft hy wel bewarijt met 
sinen eden voer Vrancken van Gestel, Goe-
devart Sceyvel, kercmeesters ten Bossche, 
Laurens Boyen, Rover van Lit, Pauwels die 
Becker, Johannes Lukens, Arnt Tijskens, Mer-
celijs vanden Werve ende anders voelt gue-

der eersammer lude, dat alle dese voers. punten aldus ghesciet 
sijn.Ende voertaen meent hy bieder genaden Gods allen jaer Ons 
Vrouwe verzueken tot Tsertoghenbossche voers., want sy hem soe 
vriendeleken vertroest hevet.”

filosofen. De geestelijken in onze grote 
Brabantse boerenfamilie verkozen alle-
maal filosofie boven theologie, misschien 
wel ter verdediging van het geloof. Dus 
als iemand mij kritisch bevraagt over mijn 
geloof en religie, put ik enthousiast uit 
onze overvloedige belevenissen; van de 
rozenhoedjes in oma’s Esdonks kapelletje 
tot de rapportage aan de Paus van -in de 
St Jan tot priester ingewijde Kruisheer/
heeroom van Asseldonk in Fribourg over 
de antisemitische pamfletten van Lenin 
en de glimlach van onze dappere Paus 
Johannes Paulus II op de Parade en ver-
tel ik van de rijkdom van geest en welke 
antwoorden we ook vonden en zullen 
vinden,  ‘de Genade komt van GOD’.

Hoe mooi is het dan, dat ik bij het bijwo-
nen van een van de eerste bijeenkomsten 
van de Broederschap van Onze Lieve 

Vrouw van Den Bosch hoor dat de Gildes 
de beeldenstorm 2 dagen hebben tegen-
gehouden, zodat onze Zoete Moeder in 
veiligheid gebracht kon worden.

De Sint Jan betekende al zo veel voor 
ons gezin. Vijf generaties Johannes Bos-
mans-en zijn er gedoopt en getrouwd, zo-
veel kaarsjes aangestoken bij Maria voor 
haar als vrouw en moeder, voor verdriet 
en troost, hoop en zorg, uitdagingen en 
dankbaarheid. Onze wederzijdse ouders 
zongen samen met ons in antwoord op 
de Schola. Onze No1 Son Nick vroeg zijn 
vrouw ten huwelijk op het dak van de Sint 
Jan. Dit jaar trouwt Deo Volente Plebaan 
Vincent Blom onze dochter Coco met 
haar geliefde Toine. 
Dus op de vraag of ik lid wilde worden 
van de Broederschap OLV van Den Bosch 
antwoordde ik zo blij, dat het een eer is. 

PS: Ik ben van plan korenbloemen te zaai-
en dit jaar, want dat staat zo mooi bij Ma-
ria’s nieuwe mantel...

Veronique Bosmans - Renders



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 fi scaal aftrekbaar.

Mariavieringen door het jaar (2023 - 2024)

Graag nodigt de Broederschap u uit aanwezig te zijn bij de 
volgende Mariavieringen 2023 - 2024 in de Sint-Jan : 

meimaand  elk weekeinde Mariavieringen
29 mei  Maria, Moeder van de Kerk 
  (2de pinksterdag)
7 juli  Maria, 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
8 december  Maria onbevlekt ontvangen
1 januari  Maria, Moeder van God
2 februari  Maria Lichtmis
25 maart  Maria Boodschap

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


