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Nieuws & inspiratie

Een nieuwe parochie? 
Is dat wel nodig?

Een toekomst waar 
muziek in zit

Woord van de bisschop

Groeien in geloof... 
geloven in groei

“Mijn naam is...?”

veelgestelde vragen

Een nieuwe parochie? Is dat wel nodig?

Door de vergrijzing en de 
teruggang van het aantal 
kerkbezoekers, vrijwilligers 
en priesters staan we als ge-
loofsgemeenschap voor grote 
uitdagingen. Wil de Kerk in 
onze regio gezond blijven en 
toekomst hebben, dan zal er 
aan bepaalde zaken extra pri-
oriteit moeten worden gege-
ven. Zo zullen de nieuwe ge-
neraties (jeugd en jongeren, 
huwelijk en gezin) in onze 
parochies een sterkere plaats 
moeten krijgen. 

Structuur 
Het beleidsplan ‘Groeien in 
geloof, geloven in groei’ geeft 
kaders hoe de organisatie 

van de nieuwe parochie er uit 
moet zien. Zo komt er in onze 
nieuwe parochie één pasto-
raal team en één bestuur. Wel 
blijven er meerdere kerkge-
bouwen en daaraan verbon-
den groepen van parochianen. 
Pastoraal team en bestuur 
houden contact met hen via 
een contactgroep en het con-
tactberaad. 

Waar wij voor staan 
De nieuwe parochie weet 
zich gedragen door de ker-
kelijke traditie en geeft daar 
tegelijkertijd op eigentijdse 
wijze vorm aan. Aansluitend 
op de visie formuleert zij de 
opdracht die zij zichzelf stelt: 

Als parochie mogen wij Je-
zus Christus present stellen 
en ontmoeten in het biddend 
vieren van de Eucharistie 
en de overige sacramenten, 
in het verkondigen van zijn 
Evangelie als een kracht tot 
heil (vgl. Rom 1,16) en in het 
opbouwen van de geloofsge-
meenschap waar Gods liefde 
wordt beleefd en dienstbaar 
uitgedragen, opdat Gods Rijk 
moge komen. 

En wat betekent dat voor u? 
De nieuwe parochie kent een 
centrale parochiekerk, (bij-) 
kerken en eventueel kapel-
kerken. In de parochiekerk 
wordt het volledige kerke-
lijke jaar gevierd, in de ove-
rige (bij-)kerken vindt (min-
stens) één eucharistieviering 
per weekend plaats, terwijl 
in de eventuele kapelkerken 
bijzondere vieringen als hu-
welijken, uitvaarten en do-
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COLOFON
VIERKLANK is een uitgave van de 
vier parochiekernen Berkel - En-
schot - Udenhout - Biezenmortel. 
Vierklank wordt verspreid door 
vrijwilligers uit de vier kernen on-
der alle inwoners van de vier dor-
pen én alle voorkeurparochianen 
die elders wonen.

Het doel van Vierklank is: Een 
positieve bijdrage te leveren aan 
de levensvatbaarheid van onze ge-
loofsgemeenschap in de vier paro-
chiekernen nu en in de toekomst.

Mocht u willen reageren op de in-
houd of ontvangst van dit blad dan 
kunt u dit doen via het parochiese-
cretariaat.

Heel veel kerkgangers hebben op 
hun eigen wijze meegewerkt aan 
de totstandkoming van Vierklank, 
aan de verspreiding én aan de fi-
nanciering van Vierklank zodat 
dit informatiemagazine mogelijk 
werd.

Redactie:
De redactie van Vierklank is sa-
mengesteld uit een afvaardiging 
vanuit alle vier de parochiekernen:
• Cees van der Poel 
 (Berkel)
• Harold Vugs 
 (Enschot) secretaris
• Wim Maarse 
 (Udenhout) eindredactie
• Frank Scheffers 
 (Biezenmortel)
• Pastoor Pieter Scheepers 
 (pastoraal team) 
 teamleider 

Ontwerp & vormgeving: 
Arjan Robben

Drukwerk: Elka - Tilburg

pen kunnen plaatsvinden. De 
bisschop zal bepalen welke 
kerk de centrale parochie-
kerk wordt, terwijl in onze 
parochie de overige kerken 
als (bij-)kerk zullen blijven 
functioneren. 

Door de fusie blijft het volle-
dige aanbod van liturgische, 
pastorale en catechetische 
diensten in een nieuwe paro-
chie gewaarborgd. Daarnaast 
komt er ruimte voor nieuwe 
initiatieven, voor de bunde-

ling van bestaande activitei-
ten en kunnen de soms verge-
ten diaconale taken van onze 
geloofsgemeenschap weer 
in de aandacht komen. Een 
nieuwe parochie met nieuwe 
kansen

In de muziek verstaan we on-
der een vierklank vier losse 
tonen die samen klinken, 
samen kunnen deze een ak-
koord vormen. Akkoorden 
worden gebruikt als begelei-
ding van de melodie, als on-
dersteuning van de melodie. 
Akkoorden geven een volheid 
aan die melodie en vormen 
een fraaie aanvulling daarvan, 
maar volgen wel de melodie 
en passen zich daarbij aan. 
De melodie voert de boven-
toon, is het belangrijkste, valt 
ook het meeste op, maar de 
akkoorden vormen een aan-
gename verfraaiing. Na vaak 
beluisteren gaan we het erva-
ren als een eenheid en zonder 
deze begeleiding zou de melo-
die maar kaal klinken.

Ook ons nieuwe parochieblad 
is bedoeld als ondersteuning 
en als begeleiding bij de nieu-
we samenwerking. Het is niet 
het belangrijkste, maar vormt 
een welkome aanvulling en 
bevordert de betrokkenheid 
en de saamhorigheid. 
Samen zullen de parochies 
het overigens op een akkoord-

Een toekomst waar muziek in zit
Vierklank: de naam van het parochieblad voor vier 
parochies die een samenwerkingsverband gaan 
vormen. 

je moeten gooien om tot een 
goede samenwerking te ko-
men. Maar dan is akkoord niet 
een muzikaal begrip, maar be-
tekent het overeenkomst.  
Vier parochies sluiten een 
overeenkomst tot samenwer-
king. Hopelijk zal die samen-
werking in goede harmonie 
gaan verlopen. En daarmee 
komen we toch weer in de 
muziek. De akkoorden, vaak 
vierklanken, vormen de har-
monie. Laat ook dit parochie-
blad leiden tot harmonie. En 
daarbij hoeven de parochies 
niet hun eigenheid te verlie-
zen. Juist de eigen aard, de 
eigen toon, geeft kleur aan het 
geheel, zoals vier tonen in een 
vierklank deze samenklank 
kleur geven. Wanneer de ver-
schillende tonen zo ver naar 
elkaar zouden kleuren dat ze 
samensmelten, dan blijft er 
slechts één toon over en be-
staat er geen vierklank meer.

Echter zoals bij een vierklank 
de tonen ook weer niet te ver 
uit elkaar mogen liggen om 
het nog als akkoord te kunnen 
waarnemen, zo zal de eigen-

heid van elke parochie ook 
een beetje naar elkaar moeten 
kleuren om een goede saam-
horigheid te bewerkstelligen.
Ook de onderlinge verhou-
ding tussen de vier tonen is 
belangrijk voor de harmonie. 
Een vierklank kan bestaan 
uit vier tonen die zeer wellui-
dend samen klinken: een con-
sonant. Maar een vierklank 
kan ook gevormd worden 
door vier tonen die voor ons 
gehoor niet zo fraai samen 
klinken, ze vormen dan een 
dissonant, een spannende 
samenklank die we wel even 
willen horen, maar die we het 
liefst weer horen oplossen in 
een consonante samenklank.
Zo zal het ook met de vier 
parochies zijn: het zal er best 
eens om spannen, maar laat 
het niet te lang duren en laten 
we dan de verhoudingen ver-
beteren, het op een akkoordje 
gooien, de juiste toon zoeken, 
op dezelfde golflengte gaan 
zitten, om in harmonie verder 
te kunnen gaan. De nieuwe pa-
rochie gaat dan een toekomst 
tegemoet waar muziek in zit.

Tiny van Hal

Al eeuwenlang is het geloof in Jezus Christus voor mensen in onze 
streken een bron van inspiratie en zingeving, van gemeenschapsvor-
ming en menselijkheid, van beschaving en cultuur, van spiritualiteit 
en innerlijke godsdienstigheid. 

Ook in onze tijd zijn er vele mannen en 
vrouwen, jongeren en ouderen, pries-
ters, diakens en pastoraal werkers, reli-

gieuzen en lekengelovigen die hun leven 
vormgeven vanuit hun gezamenlijke ge-
loof in Jezus Christus. 

De vitaliteit van dit geloof willen we 
naar de toekomst toe in onze streken be-
waren, verdiepen en in uitstraling laten 
groeien. We willen groeien in geloof en 
we geloven in groei. 

Nadat in 2009 het beleidsplan “Groeien 
in geloof, geloven in groei” in werking is 
getreden, worden overal in ons bisdom 

Woord van de bisschop
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In de nieuwe parochie zal er één “hoofd-
kerk” (de parochiekerk) zijn en zullen de 
andere kerken, als het financieel moge-
lijk en verantwoord is, gewoon blijven 
bestaan en functioneren. 
Met deze reorganisatie wil het bisdom 
komen tot 57 centra waarin kinderen, 
gezinnen, jongeren en ouderen elkaar 
ontmoeten in de zondagse eucharistie-
viering en daarbuiten. In iedere parochie 
zal ook een pastorie zijn en een parochie-
centrum, waar koren en andere vrijwilli-
gers kunnen samenkomen voor repeti-
ties, bijeenkomsten en vergaderingen. 
In de parochiekerk zal elke zondag een 
eucharistieviering zijn. In de andere 
kerken zal er in het weekend ook min-
stens een eucharistieviering zijn en/of 
een gebedsdienst. Daarnaast zullen deze 
kerken door de week als “kapel” blijven 
functioneren voor dopen, huwelijken en 
jubilea, eerste communie, vormsel en 
uitvaarten. Op deze manier blijft er nabij-
heid geboden aan de parochianen. 

In de nieuwe parochie zal een pastoraal 
team benoemd worden, bestaande uit 
een pastoor, diaken(s) en/of pastoraal 
werk(st)ers. Het bestuur van de nieuwe 
parochie is in handen van één parochie-
bestuur. De komende 10 jaar staat er dus 
heel wat te gebeuren. Om te beginnen 
gaan de pastores van de 230 bestaande 
parochies samen met de dekens en on-
der begeleiding van een medewerker van 

Groeien in geloof... geloven in groei

het bisdom met elkaar de toekomstige 
samenwerking verkennen en bespreken. 
In ieder dekenaat zal vóór 2012 tenminste 
één nieuwe parochie gevormd worden; 
daarna zullen de andere parochies in het 
dekenaat tot vorming van grotere paro-
chies overgaan. Momenteel wordt in ieder 
dekenaat besproken, welke parochies het 
eerst aan de beurt kunnen en willen zijn. 

In ons nieuwe dekenaat Tilburg wordt bij 
deze eerste verkenning gesproken over 
de vraag, wat men vanuit de bestaande 
parochies in elk geval méé wil nemen 
naar de nieuwe parochie. Wat waardevol 
is willen we immers niet verloren laten 
gaan! Zo heeft elke huidige parochie zijn 
eigen sterke kanten en minder ontwik-
kelde kanten. In de ene parochie zijn ver-
schillende goed ontwikkelde koren, maar 
is er weinig op het gebied van catechese 
of diaconie, terwijl dit in een naburige 
parochie juist weer heel goed aangepakt 

wordt. In de toekomstige parochie is het 
zaak zoveel mogelijk te profiteren van 
alle sterke kanten en deze uit te bouwen.

Zo bezien biedt de samenwerking nieu-
we kansen. Natuurlijk is de samenwer-
king geboren uit nood: zij wordt ingege-
ven door een toegenomen schaarste aan 
financiële middelen, priesters en kerk-
gangers. Doorgaan op de huidige manier 
biedt op de lange duur geen toekomst. 
Maar door de krachtenbundeling en sa-
menwerking kunnen er in de toekomst 
ook zeker nieuwe kansen ontstaan op 
pastoraal, liturgisch en catechetisch ge-
bied, waardoor het geloof van mensen 
ook in deze tijd toch kan groeien.

Concreet zal in onze situatie de nieuwe 
parochie bestaan uit de parochies En-
schot- Berkel- Udenhout- Biezenmortel; 
een samenwerkingsverband dat voor de 
hand ligt gezien de gemeentelijke ver-
bondenheid van deze dorpskernen.
Dit samenwerkingsverband werd overi-
gens (met uitzondering van Biezenmor-
tel) enkele jaren geleden al voorgesteld 
in de vorm van B.E.U. Toen bleek de tijd 
daar echter nog niet rijp voor.

Wat betekent de nieuwe parochie 
voor u als parochiaan?
In elk geval blijft de nabijheid van kerk en 

Dat is de naam van het beleidsplan van het bisdom van ‘s-Hertogen-
bosch wat dit voorjaar gepubliceerd is. Daarin wordt omschreven dat 
het de bedoeling is dat de huidige 230 parochies in het bisdom in de 
komende tien jaar worden omgevormd tot 57 (grote) parochies die 
bestaan uit de huidige kernen met hun verschillende kerken. 

nieuwe parochies opgericht. De paro-
chies van Berkel, Enschot, Udenhout en 
Biezenmortel zullen na een proces van 
zorgvuldig overleg samengaan als één 
nieuwe parochie. 

Deze nieuwe parochie heeft als missie 
een vitale, aantrekkelijke en uitnodi-
gende rooms-katholieke geloofsgemeen-
schap rondom Jezus Christus te zijn en 
Christus te verkondigen in de heden-
daagse multiculturele samenleving. Deze 
zelfbewuste geloofsgemeenschap wordt 
opgebouwd vanuit een centrum van pa-
rochieleven, dat een gezonde geestelijke 
én materiële basis heeft en bovendien 

een thuis vormt voor gelovigen uit het 
gehele parochiegebied.

In ons bisdom zien wij deze nieuwe 
parochie als een krachtig instrument 
waardoor de Kerk geloof kan wekken, 
zingeving toegankelijk kan maken en de 
gelovigen kan helpen hun geloof op een 
dusdanige wijze te beleven dat het mis-
sionair kan zijn en dienstbaar aan de op-
bouw van heel de samenleving. 
Deze nieuwe parochie is een plaats om te 
groeien in geloof en te geloven in groei.

+ Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans,
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch
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parochie zoveel mogelijk gewaarborgd.
Met name op zondagen zal er echter niet 
in alle kerken een eucharistieviering 
kunnen zijn. Mochten mensen vanuit de 
kleinere kernen op zondag toch de eu-
charistie mee willen vieren, dan zal men 
aangewezen zijn op de parochiekerk. 
Aan mensen die mobiel zijn wordt dan 
gevraagd om mensen die dat niet (meer) 
zijn, mee te nemen naar de kerk, bijvoor-

beeld met de auto. Maar zoals gezegd: 
naast de zondagse eucharistievieringen 
in de ene parochiekerk zullen ook na 
2020 in de andere kerken in het weekend 
met regelmaat eucharistievieringen en- 
of gebedsdiensten blijven plaatsvinden.
We hopen dat we samen met vertrouwen 
de toekomst van onze geloofsgemeen-
schappen tegemoet zien, gelovend in 
groei en groeiend in geloof!

Pastoor Pieter Scheepers

veelgestelde vragen
Wat is de bedoeling van het bisdom 
met deze fusie?
Ons pastoraal team besteedt een groot 
gedeelte van hun tijd aan bestuurlijke 
en organisatorische taken in plaats van 
het pastorale werk. Door de parochies 
samen te voegen ontstaat één sterke be-
stuurlijke structuur, waardoor het pas-
toraal team uiteindelijk meer tijd krijgt 
voor hun pastorale taken. Bovendien ziet 
het bisdom het samenvoegen van de pa-
rochies als een manier om de kosten te 
verlagen, doordat er minder begeleiding 
vanuit het bisdom nodig is. 

Blijven we wel de ruimte houden om 
een levende kerk anno 2010 te zijn?
Jazeker, samen met alle medeparochi-
anen kunt u daar zelf een steentje aan 
bijdragen! Er blijft voldoende ruimte om 
op onze eigen wijze een vitale geloofsge-
meenschap te hebben en te houden.

Zijn er nu nog vieringen in onze kerk?
Ja, afwisselend zullen dat zijn: Eucharis-
tievieringen waarbij een priester voorgaat 
of Woord- en gebedsvieringen die worden 
voorgegaan door een pastoraal werker of 
een eigen (getrainde) parochiaan. 

Moeten we nu elders naar de kerk?
Nee, maar u zou er wel voor kunnen kie-
zen. In uw parochieblad vindt u een over-
zicht met alle vieringen.

Gaat onze kerk dicht?
Zolang de lokale geloofsgemeenschap ac-
tief en levendig is, is daar geen reden voor. 

Zijn we in een geloofsgemeenschap 
zelfstandig in de besluitvorming? 
Nee, het beleid wordt vastgesteld door 
het nieuwe parochiebestuur. 

Blijft er ruimte voor lokaal sentiment?
Ja, de lokale gebruiken kunnen veelal 
gewoon doorgang vinden. Wel zullen er 
meer zaken op gebied van liturgie, diaco-
nie en catechese op elkaar worden afge-
stemd waardoor het pastoraal team op 
een efficiënte wijze hun werk kan doen.

Blijft de pasto(o)r aanspreekpunt?
In eerste instantie zal het pastorale team 
het aanspreekpunt worden. De telefoon-
nummers en e-mailadressen staan in uw 
dorpsblad. De pastores werken voor alle 
gemeenschappen.

Waar kunnen we onze vragen stellen?
Alle vragen kunnen gesteld worden aan 
het pastorale team of het parochiebestuur 
via het secretariaat van de parochie.

“Mijn naam is...?”
Wanneer een kind geboren wordt krijgt 
het een naam. Een naam, lang voor de ge-
boorte zorgvuldig uitgezocht door de ou-
ders. Een naam met een betekenis, pas-
send bij het kind. Een naam, waardoor 
het kind herkenbaar wordt in de wereld.

De vier parochies van Berkel – Enschot 
– Udenhout – Biezenmortel gaan samen 
één nieuwe parochie vormen. Ook deze 
boreling zal een naam moeten krijgen. 
Zorgvuldig uitgekozen. Een naam met 
een betekenis, passend bij de nieuwe pa-
rochie. Een naam waardoor de nieuwe 
parochie herkenbaar wordt in de wereld 
om ons heen.
Een nieuwe parochie met een nieuwe 
naam die uitdrukking wil geven aan ons 
geloof dat wij deel zijn van de Kerk, ge-
roepen om heilig te zijn, in navolging van 
Jezus Christus.
Onze nieuwe parochie gaat bij de oprich-
ting daarvan voortaan heten:

ZALIGE PAUS JOHANNES XXIII.

In de volksmond wordt het “de Johan-
nes XXIII-parochie”. Het moge duidelijk 
zijn dat de namen van de huidige kerken 
straks behouden blijven.

Angelo Giuseppe Roncalli werd geboren 
op 25 november 1881 in Sotto il Monte, 
een dorpje in de provincie Bergamo in 
Noord-Italië, als vierde van dertien kin-
deren. Na zijn opleiding op het semina-
rie werd hij in 1904 in Rome tot priester 
gewijd. Tijdens zijn priesterleven heeft 
hij veel verschillende taken gehad. Hij 
begon als secretaris van zijn bisschop en 
docent op het seminarie van Bergamo. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte 
hij als legeraalmoezenier onder de Itali-
aanse soldaten. Later benoemde de paus 
hem tot voorzitter van de pauselijke mis-
siewerken.

In 1925 werd Roncalli tot bisschop ge-
wijd en betrad hij de diplomatieke dienst 
van het Vaticaan. Hij werd als Aposto-
lisch Visitator naar Bulgarije gestuurd. 
Later kreeg hij posities in Turkije, Grie-
kenland en uiteindelijk Parijs. Hij kwam 
in Frankrijk tegen het eind van de Twee-
de Wereldoorlog, in 1944, en heeft een 
belangrijke rol gespeeld in het omgaan 
met de spanningen tussen de voor- en te-
genstanders van het Vichy-regime. 
Weer een nieuwe fase brak aan toen hij in 
1953 de verantwoordelijkheid kreeg over 
het bisdom Venetië. En vijf jaar later, in 
1958, werd hij tijdens het conclaaf tot 
opvolger gekozen van paus Pius XII. Tot 
verrassing van velen, niet in de laatste 
plaats die van hemzelf. Hij nam de naam 
Johannes XXIII aan. Men dacht dat hij 
vanwege zijn leeftijd en slechte gezond-
heid wel een ‘tussenpaus’ zou worden. 
Het liep anders. 

In 1963 riep hij het Tweede Vaticaans 
Concilie uit, dat grote invloed gehad 
heeft op de ontwikkeling van de katho-
lieke kerk sindsdien. Zelf heeft hij het 
einde niet mee mogen maken: hij stierf 
tijdens het concilie, op 3 juni 1963. Hij is 
op 3 september 2000 zalig verklaard door 
paus Johannes Paulus II. Zijn lichaam ligt 
opgebaard in de Sint Pieter te Rome.

10-1588 Vierklank 01-2010.indd   4 26-11-10   9:04


