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Goede Week
Pasen
Zondag van Barmhartigheid

Voorwoord
Beste Lezers,
De Paaseditie van dit Kringblad heeft weer een heel bijzonder tintje. Aan u als leden
van de gebedskring rond het Sint-Janscentrum bieden we u graag bijgevoegde boek
aan. Hoe leer ik bidden is een praktische gids om te komen tot verdieping van het
eigen geestelijke leven. De auteur is verpleegkundige, gehuwd en vader van zes kinderen. Uit eigen ervaring weet Laurent Landete welke moeite het kan kosten om een
baan en een groot gezin te combineren met een authentiek gebedsleven – maar als
geen ander kan hij ook duidelijk maken welke bijzondere vruchten het gebed brengt.
We wensen u veel leesplezier toe en we hopen dat dit boek u tot inspiratie mag zijn.
Verder treft u in deze uitgave ook een aantal boeken aan die een bron van bezieling
kunnen zijn voor een diepere beleving van de Goede Week, Barmhartigheidszondag
en Pinksteren. Voor de overige boeken, films en andere producten van uitgeverij Betsaida verwijzen we u graag naar www.betsaida.org.
Mogen we u ook attent maken op de maandelijkse nachtaanbidding in het
Sint-Janscentrum en op het overzicht met biechtgelegenheden, dat op de website
www.sint-janscentrum.nl te vinden is. Wilt u ons helpen om dit overzicht actueel en
accuraat te houden? We houden ons graag aanbevolen voor uw aanvullingen en correcties.
De seminariegemeenschap wenst u van harte een genadevolle veertigdagentijd toe
en alvast een Zalig Pasen. Moge de Verrezen Heer een nieuwe lente brengen aan
onze Kerk en samenleving.
F. De Rycke
Rector Sint-Janscentrum
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Nieuws van Uitgeverij Betsaida
In haar sandalen

De lijdensweg van Jezus door de ogen van vrouwen
K. Wahlquist
Wat als je getuige was geweest van de gebeurtenissen van de laatste dagen
van Jezus’ leven – wanneer je met Hem mee was gelopen terwijl Hij Jeruzalem binnenging, aanwezig was toen Hij gekruisigd werd en Hem kon omhelzen op Pasen? Wat zou er door je heen gegaan zijn en wat zou je gedaan
hebben? Hoe zou het je veranderd hebben?
In haar sandalen brengt tot een diepere relatie met Jezus en helpt om intiemer met Hem verbonden te zijn. Door de ogen van verschillende vrouwengestalten, die in de evangelieën voorkomen, begeleidt dit boek de lezers op een
biddende en creatieve tocht doorheen de Goede Week, Pasen en Pinksteren. Zes universele vrouwelijke gaven – ontvankelijkheid, gevoeligheid, vrijgevigheid, gebed, moederschap en de gave van de Heilige Geest – vormen de leidraad voor dit boek, dat op een verfrissende en vernieuwende wijze helpt
om de Heilige Schrift te openen, stil te staan bij de evangelieteksten over Jezus’ dood en verrijzenis,
deze te betrekken op het eigen leven en de inzichten die daaruit voortkomen met anderen te delen.
ISBN: 9789491991608 • paperback • 184 pagina’s • € 13,50

Wat zag Jezus vanaf het kruis?
Jeroen Smith pr.
Dit boek bevat een overweging. Een lijdensmeditatie. Het is geen theologische
uiteenzetting. De heilige Schrift en de Traditie vertellen veel over Jezus aan het
kruis. Passierelieken vullen deze gegevens aan.
Vanaf het kruis zag Jezus de stad Jeruzalem, de tempel, Getsemane en de bovenzaal van het laatste avondmaal. Hij zag de voorbijgangers, de apostelen, Maria en de vrouwen. Maar ook de soldaten en de twee misdadigers naast Hem. Hij
zag alle mensen die lijden en voor wie Hij lijdt. Hij schouwde de hemelse Vader
en de Kerk. Hij zag ieder van ons.
ISBN: 9789081891790 • paperback • 103 pagina’s • € 7,50

De goddelijke barmhartigheid
Een genade voor onze tijd
Hélène Dumont

Net zoals zijn voorgangers legt paus Franciscus in zijn verkondiging een grote
nadruk op de goddelijke barmhartigheid. In dit boek geeft Hélène Dumont
op een heldere wijze een overzicht van de verschillende aspecten van deze
devotie: de verering van de beeltenis van de barmhartige Jezus met de aanroeping: ‘Jezus, ik vertrouw op U’, de viering van het feest van de goddelijke
barmhartigheid, het bidden van het kroontje van de goddelijke barmhartigheid, het gebed om drie uur – het uur van de barmhartigheid.
ISBN: 9789491991479 • paperback • 168 pagina’s • € 10,50
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Het geheim van Big John
Eleanore M. Jewett

Marm zuchtte, terwijl ze zich naar hem toewendde en haar handen zachtjes
op zijn arm legde. ‘John,’ zei ze, ‘vind je vader als je kunt. Ik geloof – ik weet
het bijna zeker – dat hij nog leeft. Maar als hij dood is, laat de wraak dan
over aan andere, minder waardige mannen. Stel moedige daden, die genezen
en bevrijden, niet vernietigen. Dan zul je inderdaad een goede ridder zijn,
misschien wel de beste in de wereld!’ Er stonden tranen in haar ogen. De
jongen omhelsde haar, maar kon niet spreken...
Een verhaal uit de tijd van de Middeleeuwse burchten, stoere ridders en grote
heiligen. Voor jongens – ook als ze niet meer jong zijn – en avontuurlijke
meiden?!
ISBN: 9789491991707 • paperback • 280 pagina’s • € 13,50

In de school van de Heilige Geest
Jacques Philippe

In de bijbel wordt de Heilige Geest de Trooster genoemd. De kracht van boven
die onze zwakheid te hulp komt. Voor ons mensen die zo kwetsbaar zijn, die
geconfronteerd worden met allerlei vormen van strijd en die zo gemakkelijk de
weg kwijt raken is deze hulp van de Heilige Geest geen luxe, maar moet Hij
een essentieel element worden van ons christelijk leven. Zonder Hem kunnen
we niet echt vooruitgang boeken, kunnen we niet beantwoorden aan de oproep
tot heiligheid van God aan ons. Hoe laten we de Heilige Geest ons leiden en
helpen? Hoe kunnen we ons zo goed mogelijk openstellen voor Zijn werking die
onze intelligentie verlicht en ons hart versterkt?
Dit boekje, dat geschreven is in toegankelijke en concrete taal, wil praktische voorwaarden laten zien die ons in staat stellen om gehoorzaam te zijn aan de werking van de Heilige Geest.
Dat kan ons christelijk leven veel eenvoudiger, vrijer en gelukkiger maken.
ISBN: 9789062570775 • paperback • 81 pagina’s • € 8,95

Rebuilt

Samen bouwen aan een vitale parochiegemeenschap
Michael White pr. en Tom Corcoran

Is het mogelijk in deze tijd? Een bloeiende, katholieke parochie, waar mensen van alle leeftijden en achtergronden graag komen? Of heeft u de hoop
verloren dat dit mogelijk zou zijn?
Dit boek van pastoor Michael White en zijn pastoraal medewerker Tom Corcoran, werkzaam in de Geboortekerk, Baltimore (VS), laat zien dat het kan.
De auteurs hebben geprobeerd om hun parochianen mee te nemen in een
cultuuromslag, van consumeren naar leren en evangeliseren. Zij willen de
niet-kerkbetrokken mensen in hun wijk centraal stellen. De centrale visie is:
Christus, met het Evangelie, is er voor iedereen. White en Corcoran beschrijven met humor hoe zij hun parochianen voor deze visie hebben gemobiliseerd en met hen de parochie
hebben ‘herbouwd’ (Rebuilt). Soms door af te breken en bij nul te beginnen, soms door het goede dat
er was uit te breiden. In dit verslag geven zij heel concrete aanwijzingen voor parochievernieuwing.
Ze zijn daarbij ook heel eerlijk over wat wel en niet gelukt is en met welke zaken ze (nog) worstelen.
Hopelijk inspireert Rebuilt ook gelovigen en parochies in het Nederlandse taalgebied tot het gesprek
over ‘kerk-zijn nu’ en tot concrete stappen op weg naar levende parochiegemeenschappen.
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ISBN: 9789491991738 • paperback • 343 pagina’s • € 17,95

Openheid voor het Leven

Bewust en verantwoord ouderschap volgens Humanae Vitae
Filip De Rycke, Luc Simons, Marc Timmermans (red.)

Groen en trendy of oerconservatief? Pseudo-wetenschap of serieus biologisch
onderzoek? Respectvolle communicatie of zware last? Natuurlijke geboorteregeling blijft een omstreden onderwerp in Kerk en samenleving.
In 1968 schreef paus Paulus VI de encycliek Humanae Vitae, die door sommigen als ‘profetisch’ omschreven werd, maar die volgens anderen een hypotheek heeft gelegd op een halve eeuw kerkelijke ontwikkelingen. Op een toegankelijke manier gaan de bijdragen in deze bundel nader in op de historische
en theologische achtergronden van dit pauselijke schrijven. Er wordt een overzicht geboden van de geschiedenis en methoden van natuurlijke geboorteregeling en van het actuele wetenschappelijke onderzoek. Praktijkgerichte bijdragen en getuigenissen geven een beeld van de
samenhang die bestaat tussen natuurlijke vormen van geboorteregeling, seksuele voorlichting en huwelijksvoorbereiding. Ook worden elementen aangereikt voor een spiritualiteit van huwelijk en gezin.
ISBN: 9789491991691 • paperback • 246 pagina’s • € 14,50

Mijn moeder

Dementie bracht ons genezing
Elisabeth Van Broeckhoven

Dit boek lees je in één keer uit. Het getuigt in korte verslagjes van de dagelijkse bezoeken die Elisabeth brengt aan haar dementerende moeder: wandelingen met de rolstoel, kopjes koffie met wat lekkers en liefdevolle woorden. Maar in dat alledaagse leven van het verpleeghuis gebeurt een wonder.
Getroffen door ouderdom en dementie verbrokkelen de muren die moeder
en dochter jarenlang gescheiden hebben gehouden. Op de valreep van moeders leven maken de hardheid en gekwetstheid plaats voor een liefdevolle
moeder-dochterband.
ISBN: 9789491991721 • paperback • 68 pagina’s • € 11,00

Vals getuigenis

De waarheid achter (anti-)katholieke mythen
Rodney Stark

Schoolboeken, mediaberichten en het mainstream-gedachtengoed laten er
geen twijfel over bestaan dat de Inquisitie één van de meest afschuwelijke
en bloedige hoofdstukken vormde uit de geschiedenis van het Avondland, dat
paus Pius XII een antisemiet was en met recht ‘Hitlers Paus’ genoemd wordt,
dat de Middeleeuwen duister waren en pas met de Verlichting opnieuw wetenschap en kennis ontsproten en dat de kruistochten een vroeg voorbeeld waren
van de Westerse drang naar rijkdom en macht.
Maar zijn deze overtuigingen ook historisch-wetenschappelijk te onderbouwen,
of zijn het toch vooral urban legends? Waar eindigen de feiten en begint mythevorming?
Rodney Stark betoogt in dit vernieuwende boek dat een aantal van de duistere mythen over de katholieke Kerk in feite fictief zijn. Stark gaat op zoek naar de historische werkelijkheid en toont aan hoe
bepaalde misvattingen langdurig hebben kunnen postvatten in het politiek correcte denken.
ISBN: 9789491991660 • paperback • 322 pagina’s • € 18,95
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Christenen in de samenleving

Inleiding op de sociale leer van de Kerk
Domènec Melé

Christenen in de samenleving biedt de lezer een helder overzicht van wat wel
wordt genoemd ‘de grootste verborgen schat van de Kerk’: haar sociale leer.
De sociale leer van de Kerk wil vanuit de katholieke mensvisie bijdragen aan
‘het algemeen welzijn’, en heeft zich systematisch ontwikkeld vanaf het eind
van de 19de eeuw. Ze heeft betrekking op alle onderdelen van het maatschappelijke leven: politiek en democratie, het gezin, economie en arbeid,
de ontwikkeling van de volken, de vrede, de zorg voor het milieu, enzovoort.
In dit boek behandelt de auteur het sociale denken van de moderne pausen –
waarvan Leo XIII de eerste is – en van het Tweede Vaticaans Concilie. Naast bovengenoemde thema’s
komen aan de orde: de belangrijkste beginselen (het personalistische principe, het algemeen welzijn,
solidariteit, subsidiariteit, gezag, participatie en de universele bestemming van alle goederen), alsmede criteria voor het maken van onderscheid, en richtlijnen tot handelen.
Met haar sociale leer richt de katholieke Kerk zich in eerste instantie tot de katholieke gelovigen en
spoort hen aan om bij alles wat ze ondernemen bewust te leven overeenkomstig hun geloof. Tegelijk nodigt de Kerk alle mensen van goede wil uit van deze leer kennis te nemen, want deze wil een
mensvisie bieden die een verrijking is voor het maatschappelijke leven.
ISBN: 9789062570751 • paperback • 303 pagina’s • € 19,50

Vuur en hoop
Pierre Goursat

Pierre Goursat heeft een belangrijke rol gespeeld in de recente kerkgeschiedenis als oprichter van de Gemeenschap Emmanuel en van de Broederschap van
Jezus. Ook heeft hij een bescheiden, maar belangrijke plaats in het ontstaan
van de katholieke charismatische vernieuwing in Frankrijk en in de hele wereld.
Tevens heeft hij de basis gelegd voor de huidige heropbloei van de bedevaarten
naar Paray-Ie-Monial.
Pierre Goursat had een beslissende invloed op de geestelijke levensweg van
velen. Zo heeft hij ook een aanzienlijk aantal mannen geholpen zich bewust te
worden van hun roeping tot het priesterschap.
ISBN: 9789491991714 • paperback • 406 pagina’s • € 21,50

Het leven na dit leven
Federico Suárez

Later ... Wat gebeurt er na de dood? Wat gebeurt er wanneer het leven dat
een mens geleefd heeft, slechts een vage herinnering wordt voor degenen die
hij achterliet? Wat gebeurt er wanneer van wat ooit een mens was, alleen een
koud lichaam in staat van ontbinding overblijft? Als de mens en diens leven
tot een hoop afval is verworden, hebben dan begrippen als verstand, liefde,
schoonheid, wetenschap, lijden, aspiraties, werk, menselijk gedrag, zelfs tijd
nog enige betekenis? Zal het echt enig verschil maken of die mens zijn leven
hier op aarde heeft doorgebracht als een heilige of als een schurk? Maakt het
enig verschil of een mens gedurende zijn leven hier op aarde goede dingen
doet of dat hij zijn naaste kwaad berokkent?
Elk van de twaalf hoofdstukken van dit boek is gebouwd rond een passage van de Schrift.
ISBN: 9789062570713 • paperback • 205 pagina’s • € 13,50
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BESTELFORMULIER
Kruis hieronder uw bestelling met het gewenste aantal aan, vul uw afzendergegevens in op de bon en stuur
deze in een gesloten envelop naar Antwoordnummer 10708, 5200 WB ’s-Hertogenbosch. Een postzegel is
niet nodig. U vindt ons totale aanbod ook op www.betsaida.org. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
Bij bestellingen boven € 50,00 worden geen portokosten in rekening gebracht. Voor meer informatie kunt u
contact met ons opnemen per telefoon 073-6132000 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@betsaida.org
aantal:
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.........

In haar sandalen, Wahlquist, K....................................................................... €
Wat zag Jezus vanaf het kruis?, Smith, J........................................................ €
De goddelijke barmhartigheid, Dumont, H....................................................... €
Het geheim van Big John, Jewett, E.M. ................................................................... €
In de school van de Heilige Geest, Philippe, J. ................................................ €
Rebuilt, White, M. en Corcoran, T. ..................................................................... €
Openheid voor het Leven, De Rycke, F., Simons, L, en Timmermans, M. ................... €
Mijn moeder, Van Broeckhoven, E..................................................................... €
Vals getuigenis, Stark, R............................................................................... €
Christenen in de samenleving, Melé, D. ......................................................... €
Vuur en hoop, Goursat, P. ............................................................................. €
Het leven na dit leven, Suárez, F. ................................................................. €

13,50
7,50
10,50
13,50
8,95
17,95
14,50
11,00
18,95
9,95
21,50
13,50

Naam: ........................................................................................................................... m/v
Adres: ..................................................................................................................................
Postcode: ................................... Plaats: ..............................................................................
Tel.nr.: ....................................... E-mail: .............................................................................

In memoriam
Bidden wij voor de overledenen van de gebedskring
ZEH H.J. van den Broek,
Tilburg

Mw. L.C.D. Brugmans,
Nijmegen

Zr. Clementine v.d. Burg,
Heeswijk-Dinther

Mw. M.F. Krul-van Leeuwen,
Vlijmen

Mw. R. van der Leest-van Oirschot,
Schijndel

Mw. M.W.C.G. Looman-Ebbing,
Millingen a/d Rijn

Mw. A.C.M. Rieu-Kleintjens,
Eijsden

Mw. B. Smolders,
’s-Hertogenbosch

ZEH H.C.A.M. Tops,
Berkel-Enschot

Dat zij mogen leven in eeuwigheid.

Colofon
Het Kringblad is een gratis uitgave van de gebedskring SintJan voor roepingen in het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Het
Kringblad verschijnt met Kerstmis, met P
 asen en in de zomer.
SECRETARIAAT
Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch - T.: 073-6123055
F.: 073-6145315 - E.: info@sint-janscentrum.nl
W.: www.sint-janscentrum.nl - www.sonnius.nl
Het staat vrij om, met bronvermelding, artikelen over te ne-

men in 
andere media. U gelieve ons daarvan op de hoogte
te brengen. Gelieve persoonsmutaties door te geven aan het
secretariaat van de gebedskring. Retourzendingen worden
uit het bestand verwijderd. Nieuwe leden zijn altijd welkom!
Schroom dus niet om mensen te vragen om te bidden voor
roepingen!
FINANCIËLE ONDERSTEUNING
U kunt de priester- en diakenopleiding van het Bossche Bisdom ondersteunen door een gift aan:
Nederland: IBAN: NL46 FVLB 0225 2030 22 - BIC: FVLB NL22
België: IBAN: BE18 5210 0532 0165 - BIC: FVLB BE22
t.n.v. R.K. Instelling Sonnius te ‘s-Hertogenbosch
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Sint-Janscentrum
Opleidingshuis van het Bisdom

Foto Rick Jonkers
Foto Rick Jonkers

THEOLOGIE STUDEREN IN DEELTIJD?
DIAKEN OF CATECHIST WORDEN?
ROEPING TOT HET PRIESTERSCHAP?
Kom naar Den Bosch!

13 april 2019 | Sint-Janscentrum | Papenhulst 4

“Het katholiek geloof blijft alleen een levende kracht
als er dragers zijn van dat geloof.
Het gaat dan om mannen en vrouwen
die leven in verbondenheid met de Bijbelse God
die ons in Jezus Christus onvoorwaardelijk lief heeft.”
(Mgr. dr. Gerard de Korte)

Programma: www.bisdomdenbosch.nl
en www.sint-janscentrum.nl

