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Hebben wij het er veel over? Over de toekomst?  
Leven we misschien meer van dag naar dag, leven 
we te onbezorgd en ervaren we onze vrijheid, geluk 
en vrede nog echt als een groot goed of is het van-
zelfsprekend geworden?
Toch is het een normaal men-
selijk gegeven dat we verder 
kijken dan vandaag.
Wanneer we dat doen dan vra-
gen we ons tegelijkertijd af: 
“Waar moet het toch heen?” 
Zoveel onrust onder de volke-
ren van Oost en West en van 
Noord tot Zuid. Zoveel oorlog 
en geweld, strijd om macht, 
strijd om het dagelijks bestaan, 
eten en drinken, strijd om ge-
zondheid en een dak boven je 
hoofd. Een groot deel van de 
wereld is in beweging om te 
vechten voor vrijheid, om los 
te komen uit onderdrukking 
van de machtigen die alles naar 
zich toetrekken, geld en goed 
en de macht om te doden.
Anderen die getroffen door 

De toekomst komt 
(naar) ons toe!

Een dorpskerk 100 jaar

Mag ik u even voorstellen: 
“uw gastvrouw”

Engel van de lichtvoetigheid

Werken van barmhartigheid

De alpha-cursus

Je zult maar katholiek zijn

De eerste kerststal

De toekomst komt (naar) ons toe!
Het is nog steeds dezelfde uit-
daging als in de tijd van Abra-
ham, Isaak en Jacob, van Mo-
zes, Sara, Mirjam en Esther, 
zij die alleen optrokken met 
de belofte van God.
Maar misschien willen we 
niet zover terugkijken en luis-
teren we liever naar Jezus 
zelf en naar zijn volgelingen; 
Petrus en Paulus, Augustinus 
en Franciscus, naar Gandhi 
en Anne Frank, naar Etty Hil-
lesum, Peerke Donders en Jo-
hannes XXIII.
Hoeveel vuur en enthousias-
me kunnen we gaande houden 
om de toekomst onbevangen 
en zonder angst tegemoet te 
treden en te begroeten iedere 
dag opnieuw?
“Meer dan het verleden in-
teresseert mij de toekomst, 
want daarin ben ik van plan 
te leven”, zegt Albert Einstein. 
En hoe zit dat met ons als wij 
bijvoorbeeld kijken naar onze 
nieuwe parochie?

natuurrampen, na het redden 
van het vege lijf, opnieuw be-
ginnen, bouwend op de puin-
hopen van wat hen nog is 
overgebleven. Ook zij kijken 
naar de toekomst.
En hoe is het met ons en onze 
omgeving waar parochiege-
meenschappen steeds kleiner 
worden en vergrijzen, waar 
zoveel mensen geen bood-
schap meer aan hebben, of de 
Boodschap van Jezus Christus 
niet meer verstaan. Hoeveel 
toekomst is er, als er zo wei-
nig geluisterd wordt naar die 
boodschap van Heil, van Heel-
wording en van Menswording?
Hoeveel uitdaging ligt er voor 
ieder van ons op de dag van 
vandaag en in de toekomst?
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COLOFON
VIERKLANK is een uitgave van de 
vier parochiekernen Berkel – En-
schot – Udenhout – Biezenmortel. 
Vierklank wordt verspreid onder 
alle inwoners van de vier dorpen 
én alle voorkeurparochianen die 
elders wonen.

Het doel van Vierklank is: een 
positieve bijdrage te leveren aan 
de levensvatbaarheid van onze 
geloofsgemeenschap in de vier 
parochiekernen, zowel nu als in de 
toekomst.

Mocht u willen reageren op de 
inhoud of ontvangst van dit blad 
dan kunt u dit doen via het paro-
chiesecretariaat.

Heel veel kerkgangers hebben op 
hun eigen wijze meegewerkt aan 
de totstandkoming, de verspreiding 
én de financiering van de Vierklank 
zodat dit informatiemagazine mo-
gelijk 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 

Fotografie:
Masja Vlaminckx-Roosen

Ontwerp & vormgeving: 
Arjan Robben

Drukwerk: Elka - Tilburg
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Het zou een groot goed zijn als 
ieder van ons mee zou durven 
denken en doen, mééwerken 
en mee wérken aan die nieuwe 
Parochie, want het is een uit-
daging voor ieder van ons om 
daar iets goeds en moois van 
te maken voor iedereen.

En wanneer het doen niet 
meer lukt, dan kan het toch 
niet zo zijn dat we het maar 
over ons heen laten komen en 
dat we, net als in het onder-
staand verhaal, opgelucht zijn 
zolang er maar niets verandert.
Doe mee, denk mee, maar 
vooral ook, bid mee voor het 
hele proces van eenwording. 

De toekomst kwam 
niet (verwacht).
Alle mensen hadden zich erop 
voorbereid: de toekomst zou 
komen. De straat was versierd 
en overal stonden de bordjes 
“Welkom”. Vandaag was de 
grote dag aangebroken, en ie-
dereen was er klaar voor - dat 
dacht men tenminste.
De mensen verdrongen zich 
op het trottoir om te kijken of 
de toekomst misschien al in 
aantocht was. 
“Hoe zou de toekomst eruit 

De toekomst is datgene, dege-
ne die naar je toekomt – niet 
datgene, degene naar wie je 
uitziet.
Wie zich niet volledig voor 
haar openstelt, maar zich en-
kel bezighoudt met de dromen 
en tekorten van vandaag, die 
zal de toekomst niet kunnen 
zien, niet kunnen ontmoeten.

Laten we niet vergeten dat toe-
komst niet ver weg ligt. Toe-
komst is de volgende minuut, 
het komende uur, de rest van 
deze dag en dan pas morgen 
en verder…. en verder…
Voor ieder  van ons: alle goeds 
voor de toekomst.

Zr. Augusta de Groot

“Ik denk veel aan de toe-
komst, want het is daar dat 
ik de rest van mijn leven zal 
doorbrengen.” (Woody Allen)

zien?” vroegen enkele kinde-
ren aan hun ouders. De een 
zei: “Schitterend als de felste 
zon.” Een ander: “Gewoon 
zoals wij, niets bijzonders 
dus.” Weer een ander zei: 
“Eerlijk als goud, maar ont-
zettend arm en hulpbehoe-
vend.”
Zo bleven ze de hele dag op de 
uitkijk staan, zonder dat ze 
de toekomst zagen.
’s Avonds gingen ze triest 
weer hun huizen in.
De mensen die bang waren 
voor de toekomst, waren op-
gelucht. Was de toekomst dan 
niet geweest?
Natuurlijk was de toekomst 
geweest, alleen, zij is altijd 
anders en verrassender dan 
de mensen zich voorstellen. 
De meesten maken allerlei 
voorstellingen van haar, en 
zo krijgt de toekomst geen 
kans zichzelf te zijn.

Een dorpskerk 100 jaar

15 Juni vorig jaar was het 
honderd jaar geleden dat 
de officiële eerste steen 
van onze huidige St.  
Willibrorduskerk werd 
gelegd. Daar heeft de 
parochie kort bij stil 
gestaan; op zondag 14 
juni werd dat feit her-
dacht tijdens een enigs-
zins plechtige hoogmis, 
waarbij de eerste steen 
mooi versierd was.

Dit jaar vierden we het eeuw-
feest van de consecratie van 
de kerk van architect Jan 
Stuyt. Niet met grootscha-
lige festiviteiten die een week 
duurden, maar enigszins be-
scheiden, zoals ‘een kleine 
dorpskerk 1) waarvan ook ‘de 
architectuur van buiten niet 
de minste pretentie’ 1) wil uit-
stralen, eigenlijk betaamt.

Het feestweekend werd ge-
opend met de traditionele 

16 oktober 2011
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jaarlijkse avond voor alle parochievrijwil-
ligers, die dit jaar wat feestelijker van ka-
rakter was.
Heel veel vrijwilligers hadden vanwege 
het eeuwfeest deze avond vrij gehouden 
voor dat samen-zijn. De avond werd zoals 
altijd geopend met een korte gebedsvie-
ring, deze keer in een kerk die door een 
aantal van diezelfde vrijwilligers al prach-
tig was versierd. Na die bijeenkomst was 
iedereen uitgenodigd in de feesttent - die 
in de pastorietuin was opgezet - voor een 
feestelijke avond.
In de loop van de avond werd aan alle 
aanwezige vrijwilligers het eeuwfeest-
boekje “Een dorpskerk 100 jaar” uitge-
reikt; een boekje met foto’s van een eeuw 
mensen en hun kerk. 
Op zaterdagavond werd de Mis opgeluis-
terd door Eigen-Wijs, het gezamenlijke 

kinderkoor van de St. Caeciliaparochie 
en onze St. Willibrordusparochie. De aan-
wezige kinderen kregen aan het einde van 
de Mis een kleurplaat aangereikt voor een 
kleurwedstrijd. (De uitslag daarvan is op 
dit moment nog niet bekend.

Tenslotte volgde op zondag, de dag waar-
op onze kerk precies 100 jaar geleden 
werd ingewijd, de officiële viering.
Pastoor Pieter Scheepers moest zich 
enigszins haasten, omdat hij om half tien 
voor was gegaan in de Eucharistieviering 
in Enschot. Hij kwam dan ook bijna te laat 
bij de kerk aan om zowel zijn ouders als 
de bisschop welkom te heten in Berkel.
Toen alle parochianen en genodigden 
hun plaatsen hadden ingenomen kwa-
men de hulpbisschop, pastoor Pieter 
Scheepers, emeritus-pastoor Jos de 

Vries, zuster Augusta en de misdienaars, 
voorafgegaan door het Gilde St. Huber-
tus de kerk binnen voor de feestelijke 
viering. Pastoor Pieter Scheepers opende 
de Eucharistieviering, gecelebreerd door 
hulpbisschop Mutsaerts, en besloot deze 
ook met de uitnodiging aan parochianen 
en andere aanwezigen om mee te gaan 
naar de feesttent voor het meer aards 
getinte vervolg: koffie, soep een broodje 
en eventueel een drankje. En meer men-
sen gaven aan die oproep gevolg dan het 
kerkbestuur tevoren had ingeschat!
Kees de Graaf, vice-voorzitter van het 
kerkbestuur, markeerde het begin van 
die bijeenkomst met een kort toespraakje 
waarbij hij een exemplaar van het eeuw-
feestboekje aanbood aan mgr.Mutsaerts, 
wethouder de Ridder en oud-pastoor Jos 
de Vries.

De sfeer, het enthousiasme van de men-
sen (en niet onbelangrijk: het weer!) 
maakten deze bijeenkomst, net als de 
hele voorbereiding en viering van het 
eeuwfeest, tot een positieve, bindende 
en inspirerende gebeurtenis.

1) Jan Stuyt; Een dorpskerk, in: Van onze 
tijd; jaargang XI (1910-1911)

Cees van der Poel 

Druk onderweg voor de fusie van onze 
parochies strijk ik even neer in de pas-
torie van de St Caeciliakerk. Met een 
glimlach zet Marja een kopje koffie voor 
me neer. “Lust je er ook een koekje bij?” 
vraagt ze beleefd. “Wat moeten we zon-
der haar?” bedenk ik me. Ze is weliswaar 
verantwoordelijk voor het secretariaat, 
met werkzaamheden als het bijhouden 
van adressenbestanden, lijsten werk-
groepen, administratie overlijden, kerk-
berichten, misintenties, boekjes, teksten 
klaarmaken, etc., etc., maar ik realiseer 
me dat ze nog zo veel meer doet. Ze opent 
de kerk, zet koffie, ontvangt mensen die 
aan de kerk komen, is een luisterend oor 
en kookt regelmatig voor gasten. Ik hoor 
de bel en Marja opent de deur voor ie-
mand uit de parochie. Er moet nog even 
afgestemd worden voor de begrafenis 
van een dierbare. Met veel geduld hoor ik 
Marja de vrouw helpen aan een passende 
tekst en worden afspraken gemaakt over 
de dienst. Marja verzekert haar dat het al-
lemaal goed komt en laat haar na enkele 
bemoedigende woorden weer buiten. Ik 
vraag me intussen af wat er op haar ar-
beidscontract staat. Ik kan moeilijk kie-

Mag ik u even voorstellen: “uw gastvrouw”

V.l.n.r.: Franka Dekkers (Willibrorduskern) Marja Droomers (Caeciliakern) en Tiny van Asten (Lam-

bertuskern)

en Berkel, stappen binnen voor een 
uniek samenzijn. “We gaan praten over 
de fusie”, zegt Franka, “en kijken wat 
voor bijdrage wij kunnen leveren.” Er is 
vandaag geen vertegenwoordiging van 

zen tussen “secretaresse”, “gastvrouw” 
of “maatschappelijk werkster”. 

Weer gaat de bel. Tiny en Franka, de 
beide collega’s van Marja uit Udenhout 
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Biezenmortel aanwezig omdat ze daar 
de secretariefunctie verdeeld hebben 
over meerdere vrijwilligers. De kof-
fiepot gaat rond en de gezichten lijken 
toch wel wat gespannen. “Ik vind het 
belangrijk dat de persoonlijke aandacht 
rond de verschillende torens behouden 
blijft.” zegt Tiny. “Secretarieel werk kun 
je wel centraliseren, maar de eerste op-
vang van mensen aan de kerk natuurlijk 
niet.” Franka beaamt dat: “Contacten 
met mensen moeten blijven. Daarom 
doe je dit werk gebaseerd op je eigen 
geloof.” Marja kan zich nog goed her-
inneren hoe veeleisend die rol was in 
de tijd dat de st. Caecilia geen pastoor 
had.  Op mijn vraag of ze leuke functie 
hebben, krijg ik een ware stortvloed 
van superlatieven over me heen. Het is 
leuke, afwisselende, sociale, belangrijke 
en gevarieerde baan, je bent de spil van 
de parochie, het doet er toe en bovenal 
het is dankbaar werk. Je moet inventief 

zijn, want het is een hele uitdaging om 
telkens weer oplossingen te bedenken. 
“Oh ja, als je wat schrijft, dan moet het 
positief overkomen,” volgens Franka, 
“want dat hoort bij de functie”. Alsof ik 
anders zou kunnen. 

“Biedt de fusie voor jullie kansen of be-
dreigingen?” vraag ik belangstellend. Het 
is even stil. “Kijk,” zegt Tiny, “als je cen-
traal doet wat zuiver administratief is en 
niet wat met mensen samenhangt, dan 
blijft de warmte rond de toren behou-
den.” Marja stemt daar mee in en vertelt: 
“Daar waar gekozen wordt voor cen-
tralisatie kan de afstand tot de geloofs-
gemeenschap rond te torens wat groter 
worden. Wij krijgen daardoor meer werk 
en zal men meer op ons moeten terugval-
len.” “Dat zijn dus kansen”, zegt Franka 
“en we kunnen ons werk dan beter af-
stemmen en van elkaar overnemen.” 
Er ontspint dan een discussie over één 

secretarie met drie (of vier) bureaus op 
drie (of vier) verschillende plaatsen en 
één centrale computer met inbelverbin-
dingen. “Wij zitten er niet op te wach-
ten om te verhuizen.” geeft Tiny grif 
toe. “Ach, het komt wel,” zegt Marja, “ik 
heb immers al drie pastoors overleefd.” 
“Maar we hebben er wel veel zin in hoor!” 
wordt er nog even aan toegevoegd. Om 
de gemoederen wat te temperen, sleep ik 
de dames mee naar buiten voor een foto. 
Onderweg blijken beide gasten de weg 
niet echt te kennen. Nog veel werk aan 
de winkel dus! Intussen ontvlucht ik de 
bespreking, op zoek naar de rust waar 
ik eigenlijk voor gekomen was.  Met zo 
veel betrokkenheid ben ik er heilig van 
overtuigd dat er goede en verantwoorde 
oplossingen zullen komen.

Harold Vugs.

Engel van de lichtvoetigheid
Over Paus Johannes XXIII doen allerlei anekdotes de ronde. Even 
voor de jongeren het historische geheugen wat opfrissen. Deze paus 
heeft in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een belangrij-
ke impuls gegeven aan het bij de tijd brengen van de kerk. Toen hij 
weer eens niet de slaap kon vatten vanwege de problemen in de kerk, 
draaide hij zich nog een keer om en zei: “God, het is úw kerk. Ik ga 
slapen”. En ooit schreef hij in zijn dagboek: “Johannes, vind jezelf 
toch niet zo belangrijk!” Deze paus had iets van een lichtvoetigheid, 
waar menig mens iets meer van zou mogen hebben.

Iemand die op dit moment veel mensen 
inspireert door zijn boeken is de Duitse 
benedictijner abt Anselm Grün. In een 
van zijn prachtige boekjes schrijft hij dat 
we vooral in de omgang met elkaar en 
met onszelf een engel van lichtvoetigheid 
nodig hebben. 
Veel mensen kunnen soms zo moeilijk 
met zichzelf en met anderen omgaan, 
omdat ze alles en iedereen, en vooral 
zichzelf bloedserieus nemen. Op elk slak 
wordt zout gelegd. Bij het minste of ge-
ringste is de wereld te klein. Korte lont-
jes en snel aangebrand. Een ramp als je 
een keer geen gelijk hebt. Een drama als 
jouw club een keer verliest. Onvergeef-
lijk als die automobilist toch nog even 
voorkruipt. 
De engel van lichtvoetigheid reikt ons 
een andere benadering aan. Niet dat 
we ons tevreden moeten stellen met de 
fouten van onszelf of met de vergissin-
gen en misperen van een ander. Maar je 
probeert er met enige humor tegen aan 

te kijken. Want als je om je eigen gedoe 
of miskleunen van anderen kunt (glim)
lachen, ontstaat er een ontspannen sfeer. 

Iemand vertelde mij ooit hoe hij een 
vriend begeleidde die het financieel niet 
meer alleen kon redden. Ze hadden met 
elkaar een plan om te leren budgetteren 
zoals dat zo mooi heet. Elke keer kwam 
weer die vraag: Hoeveel geld is er nu 
weer tekort aan het eind van de maand? 
Je zou er moedeloos van worden. 

Totdat die ander op een gegeven moment 
vroeg: “Als we het nu eens omdraaien 
en vragen: hoeveel maand is er nog over 
als ik aan het eind van mijn geld ben?” 
Onvervalste humor van iemand die nooit 
weet of zij het deze maand weer redt met 
haar uitkering. Je kunt jezelf, de ander 
of elkaar de put in praten. Je kunt ook 
de last van jouw leven wat lichter ma-
ken met een vleugje humor. Lichtvoetig-
heid is niet hetzelfde als lichtzinnigheid 
of nonchalance. Maar humor relativeert 
wel en maakt de wereld om je heen wat 
lichter.

Misschien ziet u in deze tijd rondom 
Kerstmis wel zo’n jubelend engeltje, dat 
zo heerlijk lummelend rondvliegt in het 
barokplafond. Ik wens u in elk geval 
toe dat de engel van de lichtvoetigheid 
en humor met u meevliegt, waar u ook 
bent.

Pastoor Pieter Scheepers
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bezig, ik wil doen wat ik kan en niet doen 
wat ik niet kan”.
Organiseren, fondsen lospeuteren. Men-
sen enthousiasmeren, dat kan Poels. In 
1968 ontstaat dan  Huize Poels, het eerste 
van de drie opvanghuizen die hij begon-
nen is. Gerrit trouwt met Angeliek: “wij 
zijn niet uitgetreden, maar doorgelopen”. 
Samen voeden ze 6 pleegkinderen op en 
huisvesten beschadigde, soms psychoti-
sche mensen, alles volgens het systeem: 
bad, bed, brood. “Er kwam leven tevoor-
schijn bij mensen die eerst niet beston-
den. Ze merkten dat ze erbij hoorden, ze 
gingen denken, ze voelden ons bestaan 
als een bezielde band”.
Door onbegrip bij de overheid en door de 
strenge regelgeving verandert het werk 
van Gerrit Poels en hij gaat met pensioen.

Hij ontdekt dat er honger wordt geleden 
in zijn eigen welvarend Tilburg. Hij richt 
de stichting Broodnodig op, Nu fietst 
hij elke nacht zo’n 30 kilometer om die 
hongerende mensen brood te brengen, 
dat is overgebleven bij de Tilburgse bak-
kers. “Zo’n 500 mensen, degenen die hier 
aan huis komen meegerekend.” Subsidie 
van de overheid krijgt hij niet, De Sociale 
Dienst geeft ons de geweigerde kerstpak-
ketten, soms springt de Vincentiusver-
eniging bij, soms krijgen we giften.
De “broodpater” wordt hij genoemd: 
brood delen is zijn actie. Elke dag, 365 
dagen per jaar fietst hij ’s nachts langs de 
adressen van zijn “hongerigen” en hangt 
het brood aan de deurknop.

Wim Maarse 

“In 1961 ging ik naar het klein semina-
rie van de Missionarissen van het Heilig 
Hart in Tilburg (De Rooi Harten). Ik heb 
daar veel heimwee gehad, en dat gecom-
bineerd met de bittere ervaringen van 
de oorlog, heeft me gevormd”. Zijn ogen 
werden geopend voor de kwetsbaarheid 
van de mens en zijn afhankelijkheid van 
anderen.
Gerrit Poels wordt in 1954 priester gewijd 
en dan benoemd als leraar Nederlands 
aan zijn eigen seminarie. De seminaries 
lopen leeg en zo komt hij als godsdienst-
leraar terecht op de kleuterleidsteroplei-
ding.
In 1968 raakt hij betrokken bij de op-
richting van de “hulpcentrale” in Tilburg. 
Samen met 4 andere religieuzen, waaron-
der ook Angeliek van den Heuvel, legt hij 
de basis voor de opvang van daklozen en 
drugsverslaafden. ”Ik was toen met werk 

In de Bijbel worden ze genoemd 
(Mt, 25, 35-40):
De hongerigen te eten geven
De dorstigen te drinken geven
De vreemdelingen herbergen
De naakten kleden
De zieken bezoeken
De gevangenen bezoeken (deed Johan-
nes XXIII in het eerste jaar van zijn pon-
tificaat)
De doden begraven.

In 1998 hebben de Fraters van Tilburg de 
traditionele benamingen vertaald naar 
onze tijd:

Het brood breken en delen
Bron worden
Geborgenheid bieden
In warmte hullen
Tochtgenoot zijn
Toekomst openen
Uit handen geven.

Een inspirerend voorbeeld uit onze di-
recte omgeving is Gerrit Poels, de brood-
pater die met de stille, arme kant van Til-
burg - letterlijk - het brood deelt.

Pater Poels, zoals hij nog genoemd 
wordt, werd geboren in 1929, het directe 
werk begint voor hem in de jaren zestig. 
Maar de wortels zitten nog dieper, in de 
Tweede Wereldoorlog.

Werken van barmhartigheid
In de geest van paus Johannes XXIII wordt van de gelovigen van de 
toekomstige parochie die de naam van deze paus zal dragen, aan-
dacht gevraagd voor de werken van barmhartigheid. 

De parochies van Berkel en Enschot, 
maar ook onze nieuwe Johannes XXIII- 
parochie zijn te vinden op Facebook en 
Hyves. 
Net als pastoor Scheepers overigens…

http://johannes23parochie.hyves.nl

http://parochiebe.hyves.nl

http://pastoorpieter.hyves.nl

en natuurlijk op facebook. 
Zoek: “JohannesXXIII parochie” 
en “Pieter Scheepers” 

Ook te vinden 
op facebook 
en hyves
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Voorbeelden daarvan zijn er in het bis-
dom genoeg. Sommige halen de pers. 
Het overgrote deel van de gevallen wordt 
verwerkt in stilte, maar laat betrokkenen 
vaak gedesillusioneerd en gefrustreerd 
achter. Zowel aan de zijde van de Rome- 
getrouwen als aan de kant van de meer 
of minder ontkerkelijkte rooms-katholie-
ken in onze contreien. Je zult maar gelo-
vige zijn in onze streken.

Kijken we eens naar de laatste paar jaar. 
We zien dan dat een homofiele carnavals-
prins geen hostie mocht krijgen in Reusel 
maar elders weer wel. We zien dat bepaal-
de liedjes van Huub Oosterhuis niet meer 
gezongen mogen worden maar horen die 
nog steeds. Bepaalde cd’tjes of gedichten 
mogen soms niet ten gehore worden ge-
bracht, bijvoorbeeld bij een uitvaart of 
huwelijk, maar dan laten mensen een an-
dere priester aanrukken bij wie het wel 

Je zult maar priester, broeder, zuster of pastoraal werk(st)er zijn in 
onze streken. Je wilt best trouw aan de paus uitstralen en recht in de 
leer zijn, maar aan de andere kant moet je dat vaak vergeten omdat 
gelovigen of gewoon de praktijk van alledag dat van je eisen. Kerk en 
maatschappij lijken met de dag meer uiteen te groeien.
Een spagaat is het gevolg en om te voorkomen dat het tot onheelbare 
scheuren kan komen, wordt geschipperd bij het leven.

Je zult maar katholiek zijn
mag. Als een nieuw benoemde priester in 
een parochie niet bevalt, komen parochi-
anen en zelfs soms het (door de bisschop 
benoemde!) parochiebestuur in actie. En 
als een priester ergens wel goed bevalt, 
stuurt het bisdom die weg. Zo’n incident 
deed zich pas in Aarle-Rixtel voor. En we 
zagen dat een priester in Liempde geen 
uitvaartmis wilde doen voor iemand die 
voor euthanasie koos. En dus gingen na-
bestaanden naar de kerk in Sint-Oeden-
rode waar de priester er geen probleem 
van maakt. 

Eigenlijk zou je kunnen zeggen: de regels 
van het Vaticaan staan als een huis, maar 
buitenshuis en bij de mensen thuis draait 
het om de zwakke mens van vlees en 
bloed, die meer dan ooit individualist is. 

Pastoraal werkenden hebben het tegen-
woordig moeilijk om die kritische, maar 
ook zoekende mensen aan te spreken. Ze 
stuiten buiten parochiecentrum en kerk in 
de regel op totale onwetendheid en onbe-
grip, dat als ergerlijk wordt ondervonden. 
Neem het feit dat mensen tegenwoordig 
niet (meer) willen of (meer) kunnen be-
grijpen dat een heilige mis een eredienst 
is aan God en niet aan de mens. Het is niet 
uit te leggen aan de ontkerkelijkte burger 
van nu, die zelf de regie opeist. 

De Alpha-cursus is een kennismakings-
cursus over het christelijk geloof. 
De cursus duurt tien avonden en een 
weekend. In een goede en open sfeer 
kunnen belangstellenden zelf ontdekken 
wat het betekent om christen te zijn. Ie-
dere avond begint met een gezamenlijke 
maaltijd, gevolgd door een inleiding van 
maximaal een half uur. In deze inleidin-
gen wordt ingegaan op diverse kernpun-
ten van het christelijk geloof. In kleine 
groepjes wordt daarover doorgepraat. 
Deze opzet heeft als voordeel dat er ener-
zijds duidelijke informatie wordt overge-
dragen en dat er anderzijds volop ruimte 
is voor onderling gesprek en ontmoeting. 
Een Alpha-cursus biedt mensen de gele-
genheid om binnen de context van het 
christelijk geloof op vrijblijvende wijze 
te zoeken naar antwoorden op de vragen 
van hun leven. Het cursusmateriaal ver-
onderstelt geen voorkennis. Het zet in bij 
de persoon en het werk van Jezus Chris-
tus en gaat vervolgens in op wat het bete-
kent om te leven in een relatie met God. 

Kernpunten 
• Wie is Jezus?
• Waarom stierf Jezus aan het kruis?
• Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
• De bijbel lezen: hoe en waarom?
• Waarom en hoe kan ik bidden?
• Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?
• Hoe leidt God ons?
• Kan God ook vandaag mensen genezen?
• Wat heeft de kerk er mee te maken? 

Voor wie is de Alpha-cursus?
Alpha is voor iedereen! 
Voor mensen die meer willen weten van 
het christelijk geloof die pas christen zijn 
geworden die de ‘basics’ van hun geloof 
(nog) ‘ns willen doordenken voor jong 
en oud voor wie veel weet of nog weinig 
weet.

Wat kost de Alpha-cursus? 
De Alpha-cursus is gratis. 

U bent van harte uitgenodigd op de 
Alpha-cursus 2012. De eerste avond is 

maandag 30 januari in de Joannespa-
rochie, De Lind 52, Oisterwijk. Aanvang 
18.30 uur. (einde uiterlijk 21.15 uur)
Er liggen folders met aanmeldingsstrook 
in de hal van de kerk.
U kunt zich aanmelden door het formu-
lier op te sturen of door ons te bellen, 
ook voor meer informatie:
Annie Schrama, tel.: 013-5282060
Amy Hoogeland, tel.: 013-5132745
Henk v.d. Linden, tel.: 06-55141188
Monique Emmen:
monique.emmen@home.nl 
of via pastoor Scheepers: 
pieterscheepers1@hetnet.nl

Deze Alpha-cursus wordt verzorgd door 
Protestante Gemeente Oisterwijk c.a. en 
de Joannesparochie.
De andere data zijn: 6 - 13 - 27 februari, 5 
– 12 maart en dan vrijdagavond 16 maart 
en zaterdag 17 maart overdag het week-
end met als onderwerp de Heilige Geest, 
26 maart, 2 – 16 – 23 april.

De Alpha-cursus
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Je krijgt als pastoraal werkende nog nau-
welijks mensen bij je die bij de voorbe-
spreking van een uitvaart of huwelijk we-
ten waar het om gaat. Vanaf priesterkoor 
of preekstoel zien pastoraal werkenden 
geregeld chips-etende, kauwgummende 
en kletsende (ooit gedoopte) kerkgan-
gers voor zich. 

Op straat botsen religieuzen op afwijzing 
en zelfs afkeer. Ze worden aangesproken 
op zaken als het Roomse condoomver-
bod, kindermisbruik in internaten, kerk-
sluitingen en het soort relletjes, zoals eer-

der genoemd, rond de kerk in eigen dorp 
of stad. Zich daartegen verweren of de 
zaak nuanceren werkt al lang niet meer. 

Temidden van geestverwanten, in de ei-
gen parochie, moet je als priester, broe-
der, zuster of pastoraal werk(st)er ook 
vaak op eieren lopen. Je moet samen-
werken met een groepje conventionele 
rooms-katholieken en meestal een groter 
groepje kerkgangers dat zich in de jaren 
zestig en zeventig vernieuwingen eigen 
maakte. Vernieuwingen die Rome nu niet 
meer ziet zitten en wil terugdraaien. 

Waar doe ik het eigenlijk voor? Dat is een 
veelgehoorde vraag bij pastoraal-wer-
kenden en actieve leken. Het antwoord 
is simpel en geeft meteen de richting aan: 
niet voor het instituut kerk maar voor 
God en de mensen die naar zijn even-
beeld zijn geschapen. Dat is wel de moei-
lijkste weg omdat het de weg is van de 
meeste weerstand en die met de meeste 
teleurstelling en tegenwerking.

Jeroen van Sambeeck, in dienst bij het 
Eindhovens Dagblad met aandachtsge-

bied geestelijk leven.

De eerste kerststal

Elk jaar als Kerstmis naderde waren de 
gedachten van de St. Franciscus hele-
maal vervuld van het kerstgebeuren. Het 
Kerstfeest  - zo vond hij -  moest groter 
en mooier gevierd worden dan andere 
feesten. De mensen moesten zingen van 
vreugde en ze moesten ook de dieren 
laten delen in het feest. Iedereen moest 
graan strooien voor de vogels waar hij zo 
van hield.
In de winter van het jaar 1223 was Fran-
ciscus met zijn broeders op weg naar het 
plaatsje Greccio. Hij keek over de heu-
vels en daar, in het maanlicht, zag hij een 
paar herders, die in het maanlicht bij hun 
schapen lagen te slapen. Hij dacht aan 
de herders van Betlehem en aan de en-
gel die aan hun verschenen was. En het 
was net alsof  hij de engel hoorde zeggen: 
“Ik verkondig u een grote vreugde. Want 
deze nacht is het kind Jezus geboren. Ga 
naar Betlehem. Daar in een stal zullen 
jullie Hem vinden”.

Terwijl Franciscus zo verder liep, stelde 
hij zich het hele kerstgebeuren voor. Ei-
genlijk, zo dacht hij, moesten alle men-
sen Kerstmis kunnen beleven. En opeens 
wist hij het. Er moest een houten krib ge-
maakt worden en stro gehaald; er moes-
ten dieren komen, en natuurlijk mensen, 
en kleren zoals een blauwe mantel voor 
Maria. De broeders gingen allemaal aan 
het werk, maar ook de boeren en de kin-
deren uit de omgeving hielpen mee.

Op Kerstavond trok een lange stoet van 
mensen en kinderen het stadje uit naar 
het bos in de bergen. Toen ze de plek be-
reikten die Franciscus had uitgekozen 
ging er een luid gejuich op. Daar voor 
hun ogen lag het Kindje Jezus in de 
kribbe, daar knielde Maria in haar blau-
we mantel naast Hem, daar was ook St 
Jozef met zijn staf, daar waren ook de 
os en de ezel. Ook de herders kwamen 
aangelopen met hun schapen. Voor het 

eerst was Kerstmis niet zo maar een 
oud verhaal. Nee, hier zag iedereen met 
eigen ogen een nieuw en levend Betle-
hem. En Franciscus tilde het Kindje uit 
de kribben en hield een mooie preek 
over de vrede van Kerstmis: een vrede 
die ze ieder jaar opnieuw moesten ma-
ken, anders had kerstmis vieren weinig 
zin. En alle mensen zongen samen kerst-
liederen.

Deze viering had erg veel indruk gemaakt 
op de inwoners van Greccio en op allen 
mensen uit de buurt. Allen die er bij ge-
weest waren, vergaten het hun leven lang 
niet meer en vertelden het door aan al 
wie het horen wilde. 
Elk jaar opnieuw bouwden zij een stal 
op, een man en een vrouw verkleedden 
zich als Jozef en Maria en ze legden een 
kindje in de kribbe. Ook de os en de ezel 
waren altijd van de partij. Andere dorpen 
en steden volgden dit voorbeeld en nu is 
de droom van Franciscus over heel de 
wereld werkelijkheid geworden: elk jaar 
als het Kerstmis is: een levend Betlehem 
over heel de wereld.

Pater Sjef van Laarhoven

Vrijwilligers 
– in werkgroepen en koren of indivi-
dueel – vormen een heel belangrijk en 
onmisbaar onderdeel van een geloofs-
gemeenschap. Ook in de vier kernen 
van onze Johannes XXIII-parochie is 
dat het geval. Samen werken zij er-
aan om, met ieders inzet en talent, een 
hechte en levendige gemeenschap te 
vormen. 
Wilt u ook een bijdrage leveren? 
Meld u dan aan!
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Wegwijzer in de 
Z. Johannes 
xxiii-parochie
De zalige Paus Johannes XXIII-parochie 
wordt in de toekomst gevormd door 
de parochiekernen Berkel – Enschot – 
Udenhout – Biezenmortel en behoort 
tot het dekenaat Tilburg, één van de 
12 dekenaten binnen het bisdom Den 
Bosch. Het pastorale team bestaat uit 
pastoor-teamleider P. Scheepers, pas-
toor G. Looyaard, pater S. van Laarho-
ven en zr. Augusta de Groot. Zij zijn te 
bereiken via het pastoraal steunpunt.

Website:  www.kerksite-beu.nl
 www.parochiebiezenmortel.nl

Willibrorduskern
Kerkgebouw st. Willibrordstraat 1
Pastoraal steunpunt 
st. Willibrordstraat 3, 
5056 HS Berkel-Enschot. 013-5331216
Secretariaat geopend op werkdagen 
van 09.00-12.00 uur
E-mail willibrordus.berkel@home.nl
Bankrekening 1068.04.154
Eucharistieviering zondag 11.00 uur,
Maandag 19.00 uur, Vrijdag 09.30 uur

Caeciliakern
Kerkgebouw Kerkstraat 4
Pastoraal steunpunt 
Kerkstraat 2, 5056 AC Berkel-Enschot, 
013-5331215
Secretariaat geopend op werkdagen
van 09.00-12.30 uur
E-mail st.caecilia@planet.nl
Bankrekening 1068.04.030
Eucharistieviering zondag 09.30 uur, 
Dinsdag 09.30 uur, Donderdag 19.00 uur

Lambertuskern
Kerkgebouw Slimstraat 9
Pastoraal steunpunt 
Slimstraat 7, 5071 EG Udenhout, 
013-5111215
Secretariaat geopend op werkdagen 
m.u.v. woensdag van 12.30 tot 17.00 uur
E-mail lambertusudenhout@home.nl
Bankrekening 15.20.06.400
Eucharistieviering zondag 10.00 uur,
Dinsdag 09.00 uur, Donderdag 09.00 uur

Josephkern
Kerkgebouw Capucijnenstraat
Pastoraal steunpunt 
Capucijnenstraat 17, 
5074 PE Biezenmortel, 013-5111581
Secretariaat via het pastoraal steun-
punt.
E-mail info@parochiebiezenmortel.nl
Bankrekening 1520.04.750
Eucharistieviering zondag 10.00 uur.

Bij alle goede wensen
die jullie ongetwijfeld zullen ontvangen

willen wij graag de onze voegen.

Maar bóvenal wensen wij jullie het voorrecht toe
om iedere dag het spoor van Gods voetstappen te zien

Zo mogen en kunnen we verder gaan, 
Persoonlijk en samen,

in de wetenschap dat Hij met ons mee gaat
elke dag opnieuw

ook in het nieuwe jaar.

Wij zijn dankbaar voor uw inzet en sympathie ten aanzien van onze parochies.
Dank ook, als u ons financieel steunde.

Laten we er samen opnieuw een inspirerend jaar van maken.

Van harte wensen wij u vreugdevolle kerstdagen vol uren van bezinning en een 
gezegend nieuwjaar met veel goede voornemens!

Pastores en kerkbesturen van de toekomstige Z. paus Johannes XXIII-parochie

“Katholiek zijn is een geaardheid.”

Herman Finkers in Kruispunt 

CORRECTIE:
in de vorige uitgave van Vierklank 
stond vermeld dat Udenhout en Berkel 
in 1772 een eigen parochie kregen. Dit 
moet echter zijn in 1722.


