
Inspiratie – Afscheid van Johanneke Bosman – door Mieke van Kooten Niekerk en Fonnie 
Nicolai

Johanneke Bosman is van 1 september 2017 tot 1 juli 2022 pastor geweest in de 
Janskerkgemeente. Velen van ons heeft ze weten te inspireren. Johanneke Bosman heeft in de
zomer van 2022 afscheid genomen van de Janskerk, waar ze met haar heel eigen stijl 
invulling gaf aan de vieringen en ons daarmee enorm geïnspireerd heeft.

Velen zullen zich de Goede Vrijdagviering kunnen herinneren waar in een schaars verlichte 
kerk beelden van de veertien Kruiswegstatiën werden getoond waarbij prachtige door 
Johanneke geschreven teksten werden gelezen. We vonden het indrukwekkend en tegelijk 
aangrijpend. Johanneke hechtte eraan om van de dienst een geheel te maken. Met haar 
lichtend welkom omarmde ze de dienst in al zijn aspecten van Bijbeltekst en liederen tot en 
met de door haar gezongen zegen. Zonder af te doen aan bepaalde rituelen en liturgische 
tradities zorgde ze voor vernieuwing van de liturgie en vormgeving van de viering. Ze schrok
er niet voor terug wereldlijke liederen op te nemen, en die werden soms ook prachtig door 
haarzelf gezongen. 

Toen we hoorden dat Johanneke ging vertrekken uit de Janskerkgemeente om pastoraal 
werker te worden in Den Bosch waren we even flink van slag. We konden ons de Janskerk 
zonder Johanneke niet goed voorstellen. Johanneke kon met haar vanzelfsprekende en 
heldere manier, haar relativering, ernst en humor, moeilijke materie omzetten in begrijpelijke 
taal en zo verbanden leggen. En altijd weer was daar naast het alledaagse de mystiek en het 
commitment aan haar geloof, wat zo kon raken. De keren dat ze voorging in de Janskerk 
waren voor ons dan ook een bron van inspiratie en herkenning. Alles klopte, het lichtend 
welkom, het Kyrie en Gloria, de overweging en de liederen. We werden er in meegenomen, 
of eerder nog: in meegezogen. Geloven werd tijdens de vieringen van Johanneke op die 
manier dan ook vanzelfsprekend en tastbaar. 

Gelukkig hebben we het afgelopen jaar veel diensten met Johanneke mee kunnen 
voorbereiden. Het waren leuke bijeenkomsten met interessante gesprekken en discussies. Ook
hierin bleek weer hoe Johanneke ons mee kon nemen en de tekst van de lezingen in een 
breder verband kon zetten, wat tot nadenken en navoelen aanzette. We hebben met de andere 
dienstvoorbereiders genoten van de gezellige sfeer die ze wist te creëren. 

In september waren we met een aantal anderen van de Janskerk aanwezig bij de dienst in de 
Sint Catharinakerk in Den Bosch, waarin Johanneke werd gepresenteerd als pastoraal werker.
In de propvolle en prachtige kerk werden we verrast door de Schutterij die in vol ornaat en 
met luid tromgeroffel de stoet voorop ging. We waren hier duidelijk in Brabant. 
In november waren we aanwezig bij een bijeenkomst die Johanneke georganiseerd had onder 
de titel 'All Souls' Eve', om alle overledenen te gedenken. In de donkere, sfeervolle Sint 
Cathrien brandden ontelbare lichtjes in potten die mensen enthousiast bijeengebracht hadden. 
Er klonk hemelse Keltische zang en er werden prachtige teksten voorgedragen. Johanneke 
wist hiermee te meer duidelijk te maken dat ze deze parochie veel te bieden heeft. Wij volgen
de Facebookpagina van de Parochie Heilige Maria en zien de ene activiteit na de andere, een 



avond rond het thema gender, Wereld Lichtjesdag rondom overleden kinderen, een 
ochtendgebed tijdens de Advent, een Kerst sing-in, en andere activiteiten rond Kerst. Het is 
een enorm actieve parochie, waar Johanneke met al haar ideeën veel zal gaan bijdragen. Wij 
zien dan ook dat zij hier zeer op haar plaats is. Daar zijn we blij mee, ook al missen we haar 
erg in de Janskerk. Gelukkig zullen we haar nog regelmatig tegenkomen als ze bij ons 
gastvoorganger is.


