
Bisschopswijding op 3 juni
MGR. RON VAN DEN HOUT NIEUWE BISSCHOP GRONINGEN-LEEUWARDEN

Mgr. C.F.M. (Ron) van den Hout is op 1 april j.l. door paus Franciscus benoemd tot bisschop van 
Groningen-Leeuwarden. De nieuwe bisschop is 52 jaar oud en nu nog vicaris-generaal van het bisdom 
’s-Hertogenbosch. Op zaterdag 3 juni zal mgr. Van den Hout tot bisschop worden gewijd en de zetel 
van het bisdom in bezit nemen. Daarmee wordt hij de vijfde bisschop van het bisdom Groningen-
Leeuwarden. Mgr. Ron van den Hout is de opvolger van mgr. Gerard de Korte die in februari 2016 
benoemd werd tot bisschop van ’s-Hertogenbosch.

Levensloop

Cornelis Francisus Maria van den Hout werd op 11 november 1964 geboren in het Brabantse Diessen. 
Hij studeerde aan de hogere tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch maar besloot daarna zijn roeping tot 
priester te volgen. Na zijn studie aan het St. Janscentrum in ’s-Hertogenbosch werd hij op 5 juni 1993 
tot priester gewijd. Van de Hout studeerde ruim drie jaar bijbelwetenschappen in Rome en werd 
daarna pastoor van Drunen en Elshout. In februari 2009 werd hij deken van parochies in het land van 
Maas en Waal. In mei 2009 promoveerde hij aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen op het 
bijbelboek Zacharia. Na een pastoorsbenoeming in de Bommerwaard werd Ron van den Hout op 1 
februari 2012 benoemd tot vicaris generaal van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Daarnaast was hij 
docent aan het Sint Janscentrum, de priesteropleiding Rolduc en de priester- en diakenopleiding 
Bovendonk.

Wapenspreuk

De wapenspreuk van mgr. Van den Hout luidt: In exilio spes (in de ballingschap is er hoop). Daarover 
zegt mgr. Van den Hout: “In een van de eucharistische gebeden komt voor: ‘Bevestig uw Kerk die in 
ballingschap is. Maak haar één in liefde en geloof’. Het thema ballingschap is in mijn colleges dikwijls
aan de orde gekomen. Moeilijke perioden zijn altijd een fase in de hele heilsgeschiedenis. Israël is ook
door de ballingschap heen gekomen, omdat het bereid was opnieuw naar God op zoek te gaan.” 

            foto: Marlies Bosch

Thema Tegendenken
9-11 JUNI BONIFATIUSDAGEN DOKKUM 

Het thema van deze Bonifatiusdagen 2017 is ‘Tegendenken’. 
Het thema slaat onder meer op de zalige Titus Brandsma die 75 
jaar geleden in het concentratiekamp Dachau om het leven 
kwam. Hij was iemand die het aandurfde om tegen de gangbare 
meningen in te gaan: een tegendenker. Op verschillende 
manieren zal op de Bonifatiusdagen aandacht worden besteed 
aan mensen die dat ook nu nog durven.

De Bonifatiusdagen beginnen vrijdagavond 9 juni met een 
jongerenprogramma dat zich vanaf 19 uur afspeelt in de 
Bonifatiuskapel. Daarvoor is een mysteryguest uitgenodigd 
waardoor de avond ook geschikt is voor ‘oudere jongeren’. De 
naam zullen we pas later bekend kunnen maken.

Op zaterdag 10 juni is er een dagprogramma met verscheidene 
onderdelen. In de middag is er een speciaal programma voor 
gezinnen in de binnenstad van Dokkum. Er wordt gewerkt met 
spiegels op diverse podia : ‘pak je podium’ en laat jezelf zien!

In de Grote Kerk van Dokkum is er een lezing over dominee Cohen, die net als Titus Brandsma in 
een concentratiekamp stierf. Naar zijn leven wordt steeds meer onderzoek gedaan en in aanwezigheid 
van zijn nazaten wordt een boek over hem gepresenteerd.

In de kerk van de Doopsgezind-Remonstrantse kerk geeft de Friese organisatie Tumba een interactief 
programma over discriminatie.

De werkgroep Karmel Noord heeft voor één keer haar programma van ontmoeting en bezinning 
verplaatst van Drachten naar Dokkum.

In de Christelijk Gereformeerde kerk komt Leo Fijen een lezing houden over Titus Brandsma naar 
aanleiding van zijn laatste boek.

Om 18 uur is er de mogelijkheid om tegen een schappelijke prijs met elkaar de maaltijd te gebruiken 
in de Herberg. Open voor iedereen. 

Van 21 uur tot 22 uur is er een avondprogramma in de Bonifatiuskapel. Sjoek Nutma heeft een 
muzikaal en poëtisch programma samengesteld waarbij hedendaagse muziek wordt gecombineerd met
het aloude gregoriaanse Requiem. Verbindende teksten worden gepresenteerd door de 
Dongeradichters. Het voorprogramma van 20 tot 20.30 is op dit moment nog onbekend. Koffie en 
thee zijn in het park verkrijgbaar.

Op zondag 11 juni houdt elke geloofsgroep de viering in de eigen kerk. Voor de rooms-katholieke 
gelovigen zal de viering o.l.v. de nieuwe bisschop mgr. Van den Hout plaatsvinden in de 
parochiekerk. 

Vanaf 11 uur is er een gezamenlijke processie van alle kerken naar het Bonifatiuspark. Daar is de 
gelegenheid voor een gezamenlijke lunch op eigen kosten. De koffie en thee vooraf zijn gratis.

Om 13.00 uur sluiten we de Bonifatiusdagen af met een oecumenische viering in de Bonifatiuskapel, 
waaraan ook de lokale pastores van de andere kerken deelnemen.


