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Installatie Pastoor Geertjan van Rossem 

‘Alles heeft een nieuw begin’ 
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● Sint-Petrusbasiliek Boxtel 

● Sint-Willibrorduskerk Esch 

● Sint-Theresiakerk Lennisheuvel 

● Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde 
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Pontificale viering Heilige Eucharistie 
 

In deze viering wordt mr. drs. Geertjan van Rossem 

door Mgr. dr. Gerard de Korte 

als pastoor van de Heilig Hartparochie geïnstalleerd. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Boxtel, zondag 17 februari 2019 
 

 
 

‘Alles heeft een nieuw begin’ 
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● Hoofdcelebrant 
 

Zijne hoogwaardige Excellentie Mgr. dr. G.J.N. de Korte, bisschop  

van ’s-Hertogenbosch. 

 

● Concelebranten 
 

De hoogeerwaarde heer mr. drs. J.G.N.M. van Rossem, pastoor van de 

Heilig Hartparochie 

De weleerwaarde heer G. de Jong, kapelaan van de Heilig Hartparochie 

De eerwaarde pater Hans de Visser, capucijn 

De eerwaarde pater Leo van der Klaauw, A.A. 

 

● Diakens 
 

De weleerwaarde heer Toon Dankers 

De weleerwaarde heer PierPaolo Flesia 

 

● Koorzang 
 

Het Sint-Petruskerkkoor van Boxtel zingt onder leiding van 

Kees Doevendans de Missa Brevis in G – KV 49 van Mozart. 

 

● Organist 
 

Op het Smits-orgel, de heer Tommy van Doorn 

 

● Lectoren, acolieten en misdienaars vanuit de vier geloofsgemeenschappen 

 

● Gildes 
 

● ‘De Oude Schuts’ uit ’s-Hertogenbosch 

● ‘Gilde Sint-Barbara en Sint-Joris’ uit Boxtel 

● ‘Sint-Willebrordusgilde’ uit Esch 
● ‘Gilde Sint Antonius Abt’ uit Liempde 
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● Samen verder werken en samen blijven bouwen 
 

Beste medeparochianen, 
 

Vandaag, 17 februari 2019, vieren wij de installatie van onze nieuwe 

pastoor Geertjan van Rossem door onze bisschop Mgr. Gerard de Korte. 

Namens alle medeparochianen heet ik Geertjan van harte welkom als 

pastoor van onze Heilig Hartparochie.  
 

Geertjan was voorheen plebaan van de Sint-Jan kathedraal in ’s-Hertogen-

bosch en pastoor van de pastorale eenheid Heilige Maria en Heilige Johannes 

in dezelfde stad. Hij is tevens deken van ‘s-Hertogenbosch, Oisterwijk, Vught 

en Boxtel en is lid van het kapittel van het bisdom Den Bosch. 
 

Wij wensen Geertjan heel veel succes en geluk in onze parochie. We hebben 

er alle vertrouwen in dat hij de goede weg die wij zijn ingeslagen volgt. 
 

Dankzij de steun van onze medeparochianen, de grote inzet en betrokken-

heid van onze vrijwilligers, het bestuur, het contactberaad en de contact-

groepen, is er een stevig fundament gerealiseerd waarop wij verder 

kunnen bouwen. Pastoor Jacques Grubben heeft met zijn team door zijn 

inspirerende werkwijze daar een grote bijdrage aan geleverd. We zien de 

toekomst met pastoor Geertjan van Rossem daarom allerwegen met 

vertrouwen tegemoet. 
 

Wij zullen onze nieuwe pastoor Geertjan van Rossem alle steun verlenen en 

gaan goed met hem samenwerken en verder bouwen aan onze parochie. 

 

Drs. Jos Polman, 

vicevoorzitter 

 

●●● 
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● Programma 
 

10.30 uur: Intocht in de basiliek met gilde-eer, daarna het openingslied 

 

10.33 uur: Begroeting door bisschop Gerard de Korte 

 

10.35 uur: Welkomstwoord door Jos Polman, vicevoorzitter 

● Voorlezen van de benoemingsbrief door de vicevoorzitter 

 

10.37 uur: Plechtige Eucharistieviering 

    Tijdens deze viering: 

● Aanvaarding en overdracht van het pastoraat  

● Overhandiging van de symbolen 

 

11.40 uur: Dankwoord door pastoor Van Rossem 

 

ca. 11.50 uur: Zegen en wegzending waarna een slotlied 

 

11.52 uur: Mededelingen van huishoudelijke aard door Jo Custers  

 

11.54 uur: ‘Alles heeft een nieuw begin…’, door Jos Polman 

 

12.00 uur: Gildegroet aan pastoor Geertjan van Rossem - uittocht basiliek 

 

12.00 uur: Gelegenheid om kennis te maken met pastoor Geertjan  

van Rossem en hem te feliciteren.  

We genieten van een kopje koffie of thee met iets lekkers en 

er is gelegenheid tot ontmoeting 

 

13.00 uur: Afsluiting van de bijeenkomst 

 

 

●●●  
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● Intocht onder begeleiding van de gildes  

 
● Openingslied  |  Vol van verwachting  
 

Vol van verwachting zijn wij gekomen 

om weer te weten waartoe wij bestaan. 

Verstillend van binnen, verlangend te horen 

het levende Woord dat opnieuw wordt geboren 

waar mensen in aandacht en liefde verstaan. 

 

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden, 

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord: 

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn, 

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn, 

die opdracht aan alles wat ademt gaat voort. 

 

Samen gekomen om te gaan vieren 

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 

dat warm en met liefde en licht is doorweven, 

ons helpt om ons leven gestalte te geven. 

Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 

 
● Kruisteken en begroeting  |  Mgr. De Korte 
 

Bisschop: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

 

Allen:  Amen. 

 

Bisschop: Vrede zij u. 

 

Allen:  En met uw geest. 
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● Welkomstwoord  |  Jos Polman 
 

Woord van welkom en het voorlezen van de benoemingsbrief van de bisschop. 

 
● Aanvaarding en overdracht van het pastoraat  
 

Bisschop: Johannes Gerardus Nicolaas Maria van Rossem, belooft u de 

bediening van pastoor in de Heilig Hartparochie te Boxtel naar 

eer en geweten te vervullen tot lof van Gods Naam en tot heil 

van de Kerk en de gelovigen van deze gemeenschap? 

 

Pastoor: Ik beloof met de hulp van Gods genade naar best vermogen deze 

bediening te vervullen overeenkomstig de eed van trouw die ik 

heb afgelegd en in eenheid en verbondenheid met de priesters 

van ons bisdom, in gehoorzaamheid aan de bisschop van  

 's-Hertogenbosch en aan de paus van Rome. 

 

Bisschop: Dan bevestig ik u als pastoor en draag u de herderlijke bediening 

   op van Heilig Hartparochie.  

Moge de heilige Geest u bijstaan, u meer en meer vertrouwd 

maken met de boodschap van het evangelie en uw hart blijvend 

openen voor de gelovigen die aan u worden toevertrouwd. 
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● Gebed om ontferming  
 

Bisschop: Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons 

tot God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 
 

Allen:  Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd 

heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, 

door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de 

heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en u, 

broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
 

Bisschop: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 

vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
 

Allen:  Amen. 

 
● Heer ontferm U 
 

Dit Kyrie wordt door het Sint-Petruskoor gezongen. 

 
● Lofzang 
 

Dit Gloria wordt door het Sint-Petruskoor gezongen. 

 
● Gebed  
 

Bisschop: Laat ons bidden. 

God, Gij hebt gezegd dat Gij verblijf zult houden bij hen die oprecht 

willen zijn en eerlijk van hart. Heilig ons zodat Gij onder ons kunt 

wonen, en uw tegenwoordigheid de ziel wordt van dit leven. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en 

heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen 

der eeuwen. 
 

Allen:  Amen. 
 

●●● 
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●  Dienst van het Woord 

 

● Eerste lezing  |  1 Sam 3, 3b-10.19   
 

De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in het 

heiligdom van de Heer waar de ark van God stond. Toen riep de Heer: 

'Samuël!' Samuël antwoordde: 'Hier ben ik.' Hij liep haastig naar Eli en zei 

'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: 'Ik heb niet 

geroepen; ga maar weer slapen.'  

Toen riep de Heer opnieuw: 'Samuël!' Samuël stond op, ging naar Eli en 

zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?' Eli antwoordde: 'Ik heb niet 

geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen.’ Samuel kende de Heer nog 

niet: een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. 

En weer riep de Heer Samuel; nu voor de derde maal. Samuël stond op, 

ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?'  

Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tot 

Samuël: 'Ga slapen en mocht Hij je roepen dan moet je zeggen: Spreek, 

Heer, uw dienaar luistert.'  

Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer 

bij hem staan en riep evenals de vorige malen: 'Samuël, Samuël!' En 

Samuël antwoordde: 'Spreek, uw dienaar luistert!' Samuël groeide op; de 

Heer was met hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld. 
 

Woord van de Heer. 
 

Allen:  Wij danken God. 
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● Tussenzang  |  Psalm 1 
 

Refrein: 

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt. 

 

Gelukkig is de man die weigert te doen wat goddelozen hem raden;  

die niet de wegen der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters;  

maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet, haar dag en nacht overweegt. 

 

Refrein: 

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt. 

 

Hij is als een boom, aan het water geplant, die vruchten draagt op zijn tijd;  

des zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet brengt hem 

voorspoed. 

 

Refrein: 

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt. 

 

De goddelozen vergaat het zo niet: de wind blaast hen weg als kaf; 

de Heer immers let op de weg der gerechten, de weg van de zondaars 

loopt dood. 

 

Refrein: 

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt. 
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● Tweede lezing  |  1 Kor. 15,12.16-20 
 

Broeders en zusters,  

Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgewekt, hoe kunnen 

dan sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden 

bestaat? Want als de doden niet verrijzen is ook Christus niet verrezen, en 

als Christus niet is verrezen is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw 

zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren.  

Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd  

zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet!  

Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. 

 

Woord van de Heer. 

 

Allen:  Wij danken God. 

 
● Alleluja  
 

Koor:  Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Allen:  Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 

 

Koor: Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde, omdat gij de 

geheimen van het koninkrijk aan kinderen hebt geopenbaard.  

 

Allen:  Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. 
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● Evangelie  |  Lc. 6,17.20-26 

 
Bisschop: De Heer zij met U. 
 
Allen:  En met uw geest. 
 
Bisschop: Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. 
 
Allen:  Lof zij U, Christus. 
 
In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf van de berg af. Hij bleef staan 

op een vlak terrein. Daar bevond zich een talrijke groep van zijn leerlingen 

en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land, uit Jeruzalem en uit 

het kustland Tyrus en Sidon.  

Hij sloeg nu zijn ogen op, keek zijn leerlingen aan en sprak:  

‘Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods. 

Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden. 

Zalig die nu weent, want gij zult lachen. 

Zalig zijt gij wanneer omwille van de Mensenzoon de mensen u haten, 

wanneer zij u uitstoten en u beschimpen en uw naam uit de samenleving 

bannen als iets verfoeilijks.  

Als die dag komt, springt dan op van blijdschap, want groot is uw loon in 

de hemel. Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten.  

Maar wee u, rijken, want wat u vertroost hebt ge al ontvangen.  

Wee u, die nu verzadigd zijt, want ge zult honger lijden.  

Wee u, die nu lacht, want ge zult klagen en wenen wanneer alle mensen 

met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met de 

valse profeten.’  

 
Woord van de Heer.  
 
Allen:  Wij danken God. 
 

● Overweging  
 

●●● 
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●  Dienst van de installatie 

 
● Hernieuwing van de wijdingsbeloften 
 

Bisschop: Dierbare broeder, ik verzoek u, in aanwezigheid van het volk dat  

aan uw zorg wordt toevertrouwd, opnieuw te beloven wat gij op 

de dag van uw priesterwijding uitgesproken hebt. Wilt u als 

priester de bisschop altijd trouw terzijde staan bij de herderlijke 

zorg voor het volk van God onder leiding van de heilige Geest? 

 

Pastoor: Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop: Wilt u in de prediking van het evangelie en de uitleg van het 

katholieke geloof Gods Woord met toewijding verkondigen. 

 

Pastoor: Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop: Wilt u de parochiegemeenschap voorgaan in de liturgie volgens 

de overlevering van de Kerk, vooral in de viering van het 

eucharistisch offer en het sacrament van de verzoening, tot eer 

van God en heiliging van het christenvolk? 

 

Pastoor: Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop: Wilt u samen met mij altijd bidden om Gods barmhartigheid voor 

het volk dat aan u is toevertrouwd en zo gehoor geven aan de 

opdracht van de Heer tot onophoudelijk gebed. 

 

Pastoor: Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop: Wilt u zich voor het welzijn van het volk steeds meer binden aan 

Christus, de Hogepriester, die zich als een zuivere offergave aan 

de Vader heeft opgedragen? 

 

Pastoor: Met de hulp van Gods genade, ja. 
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Bisschop: Belooft u aan mij en aan mijn opvolgers eerbied en gehoorzaamheid? 
 

Pastoor:  Ja, dat beloof ik. 
 

Bisschop: Ik bid, dat God die dit goede werk in u begonnen is, het ook zal 

voltooien. 

 

● Overhandiging van symbolen 
 

Vertegenwoordigers van het bestuur en de vier geloofsgemeenschappen dragen 

enkele symbolen aan die de bisschop aan de nieuwe pastoor overhandigt. 
 

1. De herdersstaf   |  door het Parochiebestuur 

Heer, als een herder leidt U ons. U kent ons allemaal bij naam.  

Wij vragen U, dat onze nieuwe pastoor, Geertjan van Rossem, ook voor 

ons een goede herder mag zijn: één met toewijding, liefde en zorg voor 

zijn schapen. Dat hij ons mag helpen en leiden om niet te verdwalen; en 

om steeds beter Jezus na te volgen en te luisteren naar Zijn stem.  

Ten slotte vragen wij ook dat zijn bekommernis om andermans welzijn, 

onder ons navolging mag vinden en dat wij elkaar aanmoedigen om met 

steeds meer vreugde ons geloof uit te dragen. 

Als teken hiervan overhandigen we u deze herdersstaf tevens kluitschop 

van de Heilig Hartparochie. Wij hopen dat deze staf voor u een symbool 

en inspiratie mag zijn om in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde voor 

alle mensen een goede herder te zijn. 
 

2. Sleutels van de kerken  |  door de Contactgroep Boxtel 

Dit zijn de sleutels van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel, de Sint-

Willibrorduskerk in Esch, de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel en de 

Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde.  

Wij bidden dat u met deze sleutels ons hart zult weten te openen voor 

God en voor elkaar, zodat we hier in gezamenlijk overleg en gedeelde ver-

antwoordelijkheid onder uw leiding God en elkaar kunnen dienen in liefde. 
 

3. Evangelieboek   |  door de Contactgroep Liempde 

Wij vragen u in ons midden het evangelie te verkondigen en onderricht 

te geven in het katholieke geloof. Wij bidden dat het geloof in ons allen 

vrucht mag dragen. 
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4. Kelk en hostieschaal  |  door de Contactgroep Esch 

Wij vragen u in ons midden de sacramenten van het heil te vieren.  

Versterk en bevestig zo onze band met God en met elkaar in Jezus 

Christus, die vooral tot uitdrukking komt in het geheim van de 

eucharistie, waarvan u de bedienaar bent. 
 

5. Kaars   |  door de Contactgroep Lennisheuvel 

Deze brandende kaars is het symbool van wat wij in opdracht van de 

Heer moeten zijn in deze wereld: een licht voor onze omgeving. Wij  

vragen u: geef inspiratie en leiding aan de groepen in onze parochie, die 

zich inzetten voor het welzijn van hun medemensen, dichtbij en ver weg. 

 
● Geloofsbelijdenis  

 
Allen:  Ik geloof in God, de almachtige Vader,     

Schepper van hemel en aarde.    

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,   

die ontvangen is van de heilige Geest,    

geboren uit de maagd Maria,    

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,    

   is gekruisigd, gestorven en begraven,    

die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden,    

die opgestegen is ten hemel,    

zit aan de rechterhand van God,  

de almachtige Vader,    

vandaar zal Hij komen oordelen  

de levenden en de doden.   

Ik geloof in de heilige Geest;   

de heilige katholieke kerk,    

de gemeenschap van de heiligen;    

de vergeving van de zonden;    

de verrijzenis van het lichaam;    

en het eeuwig leven.  

Amen.  

  



‘Gods liefde met elkaar delen…’  -   17  - 

● Voorbede 
 

Bisschop: Dankbaar om gisteren en hoopvol voor morgen, vertrouwen we 

al wat ons op deze bijzondere dag ter harte gaat aan Gods 

liefdevolle zorg toe. 

 

Liempde: Bidden wij dankbaar voor pastoor Geertjan van Rossem om wie 

hij voor ons mag zijn: een steun voor de zieken, en een troost 

voor de bedroefden. 

Een enthousiaste voorganger in de vieringen. Een pastoor die 

midden tussen de mensen staat en hun herder wil zijn. Dat hij 

gezegend mag zijn met die pure liefde die van God komt. 

Laten wij daarvoor vragend bidden en zingen 
 

Allen:  Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Esch: Wij bidden voor alle parochianen van onze Heilig Hartparochie 

dat velen zich geroepen voelen om zich in te zetten als 

vrijwilliger, om onze parochiegemeenschap instant te houden en 

op te bouwen. Dat ieder van ons mag groeien in liefde en 

gemeenschap met Christus en met elkaar. 

Laten wij daarvoor hoopvol bidden en zingen.  
 

Allen:  Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Boxtel: Wij bidden dat wij mensen mogen zijn die geloven kunnen in 

idealen, dat wij samen met Pastoor van Rossem onze kinderen 

en jongeren steeds weer weten te inspireren voor Jezus' 

boodschap, dat we samen verder kunnen kijken dan de 

buitenkant van de dingen en steeds een open oog hebben voor 

diepere waarden van het leven. Mogen wij zo de weg gaan die 

Jezus ons heeft voorgeleefd. 

Laten wij daarvoor vragend bidden en zingen. 
 

Allen:  Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
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Lennisheuvel:  Het thema van deze viering luidt: ‘Alles heeft een nieuw 

begin’. Dat geldt echter niet voor onze aarde, die kunnen we 

slechts éénmaal benutten. En dat doen we niet echt heel 

verantwoord; we dumpen plastic in de zee, vervuilen onze lucht 

met fijnstof en zijn te kwistig met waardevolle grondstoffen. 

Goede God, doe ons beseffen dat we onze aarde slechts te leen 

hebben en dat we onze kinderen en kleinkinderen niet moeten 

opzadelen met een grote vuilnisbelt.  

Laten wij daarvoor vol zorg bidden en zingen. 
 

Allen:  Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 
 

Boxtel: Wij bidden voor de mensen die ons zijn voor gegaan in het leven. 

Dierbaren die gebouwd hebben aan de mogelijkheden in ons 

bestaan; die gelooft en vertrouwd hebben in Gods liefde. Bidden 

we met name voor de overleden uit onze vier geloofsgemeen-

schappen en voor wie ons gebed wordt gevraagd.  

Laten vol Liefde voor hen bidden en zingen 
 

Allen:  Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Bisschop: Heer God, Gij hoort onze beden en kent ons hart. 

Ga met ons mee, draag ons op handen, zodat we op onze beurt 

anderen kunnen dragen naar het voorbeeld van Jezus Christus. 

Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen die Gij ons geeft.  

 

Allen:  Amen. 

 

● Collecte 

 

● Orgelspel  |  Darke – Andantino 

 

 

●●● 
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● Liturgie van de eucharistie 

 
● Bereiding van de gaven 
 

Bisschop: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  

   worden door God, de almachtige Vader. 

 

Allen:  Moge de Heer dit offer uit uw handen aannemen tot lof en eer 

van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 

 
● Gebed over de gaven 
 

Bisschop: Heer, wij bieden U deze gaven aan: dit brood en deze wijn,  

onze arbeid en onze vreugde. Laat uw adem ze tot leven 

wekken; laat uw Geest ze bezielen  met uw aanwezigheid: 

   Jezus Christus onze Heer.  

 

Allen:  Amen. 

 
● Eucharistisch gebed 
 

Bisschop: De Heer zal bij u zijn. 

 

Allen:  De Heer zal u bewaren. 

 

Bisschop: Verheft uw hart. 

 

Allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

 

Bisschop: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

 

Allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Bisschop: Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van 

Jezus, uw Zoon, onze Heer en broeder. Armen en zieken, 

zondaars en wie uitgestoten waren heeft Hij van harte liefgehad; 

deelgenoot was Hij in alle menselijke nood. De boodschap van 

zijn leven heeft ons doen verstaan dat Gij begaan zijt met uw 

mensen, en vriendelijk zorg voor hen draagt zoals een Vader 

voor zijn kinderen doet.  

Daarom loven en prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen 

wij uw goedheid en uw trouw. Met alle engelen en heiligen 

heffen wij de lofzang aan voor uw grote heerlijkheid. 
 

● Sanctus 
 

Bisschop: Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij 

met ons op weg en dichter dan wij durven dromen zijt Gij bij ons 

wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw 

liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar 

Emmaus ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen 

Hem bij het breken van het brood. 

 Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit 

brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met 

de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 

Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd 

brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf 

het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: 
 

NEEMT EN EET HIERVAN GIJ ALLEN WANT DIT IS  

MIJN LICHAAM DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.  
 

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het 

dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: 
 

NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS 

BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND DIT IS 

MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN 

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJF DIT DOEN OM MIJ TE 

GEDENKEN. 
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Verkondigen wij het mysterie van het geloof: 
 

Allen:  Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,  

verkondigen wij de dood des Heren tot dat Hij komt. 

 

Bisschop: Heer, onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en 

die de dood heeft gezien - die Gij hebt opgewekt en naam 

gegeven hebt, hoog boven alle namen. 

Jezus de Heer is Hij, die is en blijven zal - uw rechterhand - en tot 

Hij komt verkondigen wij Hem door deze levensbeker en door dit 

brood dat wordt gedeeld. Wij bidden U: zend dan uw Geest in 

ons, die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk dat recht 

doet om gerechtigheid; maak leven en welzijn toch groter en 

sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die 

woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het geweld in 

ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon 

hier in ons midden. 

 

Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde 

en geloof, tezamen met en uw dienaren Franciscus onze paus en 

onze bisschop Gerardus. Samen met heel uw volk, met Maria, 

altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, 

martelaren en al uw heiligen in het bijzonder Sint-Petrus, Sint-

Willibrordus, Theresia van Lisieux, Sint-Johannes de Doper, 

vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, 

erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. 

 

Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn, 

Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige 

Geest hier en nu, en tot in eeuwigheid.   

 

Allen:  Amen. 

 

Bisschop: Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus 

ons gegeven heeft. 
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● Onze Vader 

 
Allen: Onze Vader, die in de hemel zijt, 

uw naam worde geheiligd, 

uw rijk kome, 

uw wil geschiede 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren 

en breng ons niet in beproeving 

maar verlos ons van het kwade.  

 

Bisschop: Verlos ons Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat 

wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, 

en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst 

van Jezus, Messias, uw Zoon. 

 

Allen: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. Amen. 
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● Vredeswens 

 
Bisschop: Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede 

laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden, maar op 

het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw 

Naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. 
 

Allen:  Amen. 
 

Bisschop: De vrede van de Heer zij altijd met u. 

 

Allen:  En met uw geest. 
 

Bisschop: Wens elkaar de vrede. 

 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est 
Daar waar vriendschap is en liefde, daar waar vriendschap is, daar is God. 

 

● Breken van het brood  

 
● Agnus Dei 

 
● Uitnodiging tot de communie 
 

Bisschop: Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

 

Allen: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spréék en 

ik zal gezond worden. 

 
● Orgelspel  |  Parry - Tranquilly 

 
● Communielied  |  Avé Maria - Arcadelt  

 
● Slotgebed 
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Bisschop: Heer, onze God, 

Wij hebben het woord vernomen dat Gij tot ons hebt gesproken, 

Uw Zoon. Naar zijn beeld hebt Gij ons geschapen, met zijn Geest 

ons vervuld. 

Wij bidden U dat deze Geest ons bezielt, tot daden van goedheid 

en liefde, zodat wij uw werk in deze wereld volbrengen. 

Door Christus onze Heer 

 

Allen:  Amen. 

 
● Slotgedachte 

 

● Mededelingen 

 
● Dankwoord van pastoor Van Rossem 

 
● Zegen en wegzending 
 

 

●●● 
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● Slotlied  |  Wij hebben voor u gebeden  
 

Refrein:  
 

Wij hebben voor u gebeden  

dat uw geloof niet bezwijkt 

en gij op uw beurt tot inkeer gekomen, 

versterkt uw broeders, versterkt uw zusters. 

Wij hebben voor u gebeden  

dat uw geloof niet bezwijkt. 
 

Gaat uit over alle landen,  

tot zover als de wereld reikt, 

verkondigt het evangelie,  

dat het alles wat leeft, bereikt.  
 

Refrein 
 

En zegt: wie in Hem geloven  

zijn gered voor het koninkrijk. 

De wonderen, blijde tekens  

zijn dan binnen uw handbereik.  
 

Refrein 
 

Verdrijft in zijn Naam de duivels,  

dat het kwaad uit de wereld wijkt. 

Legt handen op aan wie lijden;  

dat het heil tot de hemel reikt.  
 

Refrein  

 
 

● Mededelingen huishoudelijke aard  |  Jo Custers 
 

● ‘Alles heeft een nieuw begin…’ |  Jos Polman 
 

●  Gildegroet aan bisschop De Korte en aan pastoor Van Rossem 
 

● Orgelspel  |  Vierne – Cortège 
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● Een gift voor het fonds ‘Goed Werken Pastoor HHP’ 
 
‘Er zijn van die momenten waarop ik denk wat kan een mens toch 
allemaal overkomen in onze samenleving. En… hoeveel pech, ellende, pijn 
en verdriet passen er in een potje of zelfs in een emmer…! Mensen, 
kinderen, complete gezinnen lopen soms tegen zaken aan die ze niet meer 
de baas kunnen, die ze niet meer kunnen overzien en waar ze geen uitweg 
meer in zien. Ook steeds vaker in financiële zin. Dan zou je gewoon even 
moeten kunnen helpen, met woorden, een bezoek, een luisterend oor en 
soms ook met een handje geld…’ 
 

Een gedachte van onze pastoor Geertjan van Rossem. Inderdaad zaken en 
situaties die zich in de buurt, in het dorp en daar buiten in menig gezin 
afspelen. Bescheidenheid en niet (meer) durven aan te kloppen bij 
instanties die kunnen helpen spelen vaker ook een doorslaggevende rol. 
Zich terugtrekken, leven in de anonimiteit en in stille armoede is hun deel. 
 

Deze gedachten inspireerde Geertjan om een fonds, een potje ‘Goede 
Werken Pastoor HHP’ in het leven te roepen. Een potje waarmee hij direct 
kan inspelen op acute noden, problemen en initiatieven. Bijvoorbeeld 
mensen in nood uit de parochie tijdelijk helpen met voedsel, genees-
middelen of onderdak, wanneer ze daar zelf niet in kunnen voorzien. 
Meteen kunnen reageren op dat wat zich achter de voordeur afspeelt. 
 

Maar ook initiatieven ondersteunen. Bijvoorbeeld als enkele vrijwilligers 
zich bijzonder hebben uitgesloofd. Hen gaan bedanken met een stukje 
gebak, worstenbroodje of een attentie. Of wanneer er een goed idee is tot 
verbreiding van het geloof, daar direct iets mee te kunnen doen, 
bijvoorbeeld een Paaskaart met een uitnodiging voor de kerkelijke 
vieringen laten drukken om uit te delen in een winkelcentrum.  
 

Het gaat dus om het direct te kunnen inspelen op iets dat zich voordoet. 
Ook met kleine bedragen kun je allerlei goede, opbouwende dingen doen. 
Hieraan kunt u bijdragen door een gift in de bus of in de mand te stoppen 
tijdens de kennismakingsreceptie na afloop van de installatieviering.  
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de bankrekening: NL38 RABO 01 
08 86 03 37 onder vermelding van ‘Goede Werken Pastoor HHP’. 
 

Pastoor Geertjan van Rossem 
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● Heilig Hartparochie  |  vier geloofsgemeenschappen 

 
  

 

‘Eenheid in verscheidenheid’  |  één parochie, vier geloofsgemeenschappen 

Heilig Hartparochie  ➔  Boxtel  |  Esch  |  Lennisheuvel  |  Liempde 
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Hartelijk dank voor het bijwonen van deze 

installatieviering van pastoor Geertjan van Rossem. 

U mag dit boekje ter herinnering meenemen. 


