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Langs deze weg wil ik mij in het kort aan jullie voor-
stellen. De meesten van jullie hebben mij al in de 
kerk gezien en misschien ook al gesproken. Dus ik 
ben geen vreemde voor jullie. Toch heeft pastoor 
Pieter mij gevraagd om iets over mezelf te vertellen 
en me op deze manier aan jullie voor te stellen. 

Mijn naam is Sebastian Chaz-
hoor, ik ben een priester 
van het bisdom Miao, in het 
noordoosten van India. Ik 
ben geboren in Kerala, een 
zuidelijke deelstaat van India 
en opgegroeid in Mumbai. Ik 
kom uit een katholiek gezin 
van negen kinderen. Op 21 de-
cember 2011, ben ik in Mum-
bai tot priester gewijd door 
Mgr. George Pallipparambil 
de bisschop van Miao.  
Het is nu zeven jaar geleden 
dat ik naar Nederland verhuisd 
ben. Aan de universiteit van 
Tilburg heb ik mijn masterdi-
ploma in Theologie gehaald. 
Sinds een jaar werk ik voor de 

Pastor Sebastian Chazhoor
de mensen die daar wonen. Ik 
voel mij heel gelukkig in mijn 
werk omdat ik op deze manier 
iets kan betekenen voor men-
sen die aandacht en een luiste-
rend oor nodig hebben.
Iets over mijn bisdom. Het 
bisdom Miao ligt in de deel-
staat Arunachal Pradesh, dat 
is gelegen in het noordoosten 
van India bij de grens met 

stichting Elizabeth in Breda 
als geestelijk verzorger voor 

Huis-aan-huis

Pastor Sebastian Chazhoor en Pastoor Looyaard voor de pastoie in Udenhout.

Pastor Sebastian Chazhoor 

Structuur van de nieuwe 
parochie

Stuurgroep vorming 
nieuwe parochie 

Filmavond over johannes 
xxiii: “the good pope”

“Niet zo woest en meer 
vlees op de botten!”

Bel op tijd voor een 
ziekenzalving
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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 leveren aan de 
levensvatbaarheid van onze ge-
loofsgemeenschap in de vier pa-
rochiekernen, zowel nu als 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 en de versprei-
ding van Vierklank zodat dit infor-
matiemagazine 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 

Fotografie:
Masja Vlaminckx-Roosen 

Ontwerp & vormgeving:
Arjan Robben

Drukwerk: Elka – Tilburg
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China, het voormalige Birma 
( u Myanmar) en Tibet. Mgr. 
George Pallipparambil is 
daar de bisschop. Het bisdom 
werd in 2005 door de paus 
gecreëerd. Er behoren nu 
ongeveer 75.000 katholieken 
toe aan het bisdom Miao. Dat 
is heel veel als je bedenkt dat 

Arunachal Pradesh heel lang 
verboden gebied is geweest 
voor christelijke missionaris-
sen. Tot zo’n dertig jaar terug 
waren er zelfs helemaal geen 
katholieken te bekennen in 
deze Indiase deelstaat. De re-
gering wilde namelijk niet dat 
de mensen van verschillende 
stammen door de missiona-

rissen tot het katholieke ge-
loof bekeerd zouden worden 
en dat de missionarissen daar 
scholen zouden gaan openen.

Het bisdom Miao is toegewijd 
aan Christus het Licht. Door 
het evangelisatiewerk hopen 
wij dat Christus het licht van 
alle mensen mag zijn.  Naast 

evangelisatie werk worden er 
heel veel ontwikkelingspro-
jecten georganiseerd door het 
bisdom voor de mensen in dit 
gebied. En ook dit werk heeft 
mijn aandacht en ligt mij na 
aan het hart. Graag ontmoet 
ik u persoonlijk. Tot dan!

Pastor Sebastian Chazhoor

Stap voor stap wordt toegewerkt naar de vorming 
van onze nieuwe parochie. 

Structuur van de nieuwe parochie

Daarbij maken we gebruik van 
het beleidsplan van het bis-
dom Den Bosch “Groeien in 
geloof, geloven in groei”, dat 
helder aangeeft hoe de orga-
nisatie van de parochie er op 
hoofdlijnen uit kan zien. Onze 
nieuwe parochie is één grote 
geloofsgemeenschap rondom 
Christus en zijn Evangelie, met 
één pastoraal team, één be-
stuur en één pastoraatsgroep. 
De inhoudelijke speerpun-
ten van het pastorale beleid 
(Jeugd en jongeren, Huwelijk 
en gezin, Catechese, Diaconie 
en Persoonlijk pastoraat) zul-
len ook nadrukkelijk zichtbaar 
worden in de taakstelling van 
de verschillende werkgroepen. 
Het bestuur zal voor verschil-
lende taken (zoals financiën en 
vastgoedbeheer) adviescom-
missies instellen die functio-
neren onder verantwoordelijk-
heid van het bestuur.

Het pastoraal team
Tot de hoofdtaken van het pas-
toraal team behoren de plan-
ning en uitvoering van con-
crete pastorale activiteiten, de 
bewaking en afstemming van 

het functioneren van de ver-
schillende werkgroepen en het 
doorspreken van de dagelijkse 
pastorale gang van zaken. 

Torengroepen rond 
de torens 
Om zo dicht mogelijk bij de 
parochianen te blijven, ko-
men er torengroepen rond 
de torens. De samenvoeging 
mag nooit tot resultaat heb-
ben dat de afstand tussen de 
parochianen en het pastoraal 
team, het kerkbestuur en de 
pastoraatsgroep groter wordt. 
De torengroepen, die dichtbij 
de parochianen blijven staan, 
krijgen dan ook een belangrij-
ke taak in een blijvende per-
soonlijke pastorale aandacht. 
Zij zijn het oog en oor voor 
de lokale noden zoals zieken, 
mensen die huisbezoek nodig 
hebben, nazorg rond rouw en 
dergelijke. Zij motiveren en 
werven vrijwilligers, regelen 
het dagelijks beheer van de 
kerk, pastorie en kerkhof en 
zorgen voor de dagelijkse ta-
ken rond vieringen, uitvaar-
ten, doopsels en koren. Het 
ligt voor de hand dat vragen 

vaak via deze torengroepen 
hun weg zullen vinden naar 
het pastoraal team of het be-
stuur.

Persoonlijk pastoraat
Verder is binnen het pastoraal 
team het persoonlijk pasto-
raat (met name huisbezoeken 
e.d.) als “bijzonder speer-
punt” opgenomen. We willen 
graag voor u bereikbaar zijn. 
De parochiesecretariaten 
zijn van maandag t/m vrijdag 
geopend en bereikbaar van 
09.00 tot 12.00 uur. Via de me-
dewerksters is er altijd een 
pastor bereikbaar, kunnen er 
vragen gesteld en afspraken 
gemaakt worden met iemand 
van de pastores en pastoraats-
groep. Op andere tijden staat 
op het antwoordapparaat 
vermeld wie bereikbaar is en 
dus gebeld kan worden voor 
de ziekenzalving en het mel-
den van sterfgevallen. Op dit 
moment werken we hard aan 
de samenstelling van deze to-
rengroepen. Tot die tijd volgt 
u gewoon de weg die u nu ook 
bewandelde. Schroom dus 
niet om contact te leggen als 
u daar behoefte aan heeft.

Pastoor Pieter ScheepersDe contactgroep in druk overleg.
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Stand van zaken 
Naast de pastores en pastoraatsgroep 
is sinds anderhalf jaar een stuurgroep 
intensief aan het werk om de start van 
de nieuwe parochie op de juiste wijze te 
kunnen laten verlopen. Deze stuurgroep 
bestaat uit pastoor Scheepers en verte-
genwoordigers van de huidige parochie-
besturen van Berkel (Kees de Graaf), En-
schot (Nico Kwantes), Udenhout (Tiny 
van Kempen) en Biezenmortel (Noud 
van Houtum). De stuurgroep wordt on-
dersteund door de adviseur parochie-
ontwikkeling van het bisdom (Jac van 
Oppen) en de notuliste (Veerle Fijnaut). 
De stuurgroep is speciaal belast met de 
voorbereiding van de beheersmatige za-
ken en adviseert op dit moment de vier 
huidige parochiebesturen en straks het 
nieuwe parochiebestuur over alles wat 
met de fusie samenhangt.

Voor de stuurgroep staat buiten kijf dat 
een juiste, volledige en transparante 
communicatie voor een dergelijk pro-
ces een noodzaak is. Er is dan ook veel 
tijd besteed om alle relevante onderwer-
pen goed in beeld te krijgen en onjuiste 
beeldvorming te voorkomen. Zo kunnen 
er goede conclusies getrokken worden 
en juiste adviezen gegeven worden. Deze 
zijn opgenomen in een “startdocument 
beheer” dat uiteindelijk aan de bisschop 
ter goedkeuring wordt voorgelegd. De 
aanwezige menscapaciteit, financiële si-
tuatie, onroerend goed, verplichtingen, 
inventaris en kerkelijke kunst zijn hierin 
meegenomen. Belangrijk hierbij zijn na-
tuurlijk ook de door het bisdom goedge-
keurde begrotingen en jaarrekeningen 
van de afzonderlijke parochies. Ook is 
veel energie gestoken in het opstellen van 
functiebeschrijvingen voor het (nieuwe) 
bestuur, het parochiesecretariaat en de 
verschillende commissies. Dit gedegen 
startdocument zal volgens de stuurgroep 
bijdragen aan de kwaliteit en continuïteit 
van onze geloofsgemeenschap. De ko-
mende maanden heeft de stuurgroep nog 
een forse klus aan het afronden van deze 
werkzaamheden.

Om recht te toen aan de financiële posi-
ties die door de parochianen van de hui-
dige parochies zijn opgebouwd, blijven 
de financiële middelen gescheiden. De 
administratie wordt (zolang de persone-
le en financiële situatie dit rechtvaardigt) 
zodanig ingericht dat van elke (voorma-
lige) parochie afzonderlijk verantwoord 
kan worden welke inkomsten zijn ont-
vangen en welke uitgaven jaarlijks zijn 
gedaan. De “eigen” inkomsten zullen zo-

Stuurgroep vorming nieuwe parochie 
lang mogelijk worden besteed aan de “ei-
gen” (voormalige) kerk en begraafplaats 
als onderdeel van de Johannes XXIII-pa-
rochie.

Het nieuwe kerkbestuur 
en de commissies
Het bestuur en de commissies worden op 
dit moment samengesteld met vertegen-
woordigers uit de verschillende kernen 
van de nieuwe parochie. Dit is een om-
vangrijke klus. We willen zoveel mogelijk 
het principe van vertegenwoordiging uit 
alle verschillende kernen hanteren bij 
de samenstelling van het bestuur en de 
commissies. Voor de verschillende com-
missies die de meeste “feeling” zullen 
hebben met de kernen lukt dit gelukkig 
heel aardig. Voor het bestuur is dit echter 
veel moeilijker. Zowel beschikbaarheid 
als bestuurlijke kwaliteiten spelen hier-
bij een rol. Waar dit wringt, zorgen we 
ervoor dat de commissies dit juist weer 
kunnen compenseren.

Communicatie en informatie 
in de nieuwe parochie
Nog niet eerder waren er zo veel tech-
nische en elektronische hulpmiddelen 
beschikbaar om met elkaar te commu-
niceren. Kranten, tijdschriften, televi-
sie en de telefoon kennen we allemaal. 
De laatste tijd is daar nog van alles bij-
gekomen, zoals de mobiele telefoon, 
SMS en Twitter en natuurlijk de com-
puter met al zijn mogelijkheden als 
internet, e-mail, Facebook en Hyves. 
Elke leeftijdscategorie heeft nu zijn ei-
gen, favoriete medium om met elkaar 
te communiceren. Mede daardoor lijkt 
het of nog nooit zo moeilijk is geweest 
om iedereen met je boodschap te be-
reiken. Toch is dit enorm belangrijk 
om een breed draagvlak te creëren dat 

voor de fusie zo broodnodig is. Alleen 
dan behouden we een levensvatbare 
parochie die de nodige pastorale zorg 
kan blijven bieden. De besturen, pas-
tores en pastoraatsgroep waren zich al 
vroeg in het hele proces doordrongen 
van deze noodzaak. Het traditionele 
parochieblad is daartoe eenvoudigweg 
niet meer toereikend. Het gebied van 
de parochie wordt groter en de betrok-
kenheid van mensen bij de parochie 
minder. Zo zijn er tal van factoren te 
noemen die het onderhouden van de 
contacten moeilijker maken.

Moderne communicatie
Er komt één nieuwe website voor de hele 
parochie ter vervanging van de huidige 
websites. Om al dit communicatiegeweld 
in goede banen te leiden zal een commis-
sie worden opgericht, die onder geza-
menlijke verantwoordelijkheid van het 
nieuwe kerkbestuur en de pastoraats-
groep zal gaan opereren. Maar daarmee 
zijn we er nog niet. Om iedereen te berei-
ken met onze boodschap zullen we het 
gebruik van nieuwe middelen niet moe-
ten schuwen. Communicatie is echter 
geen eenrichtingsverkeer en wij willen 
dan ook graag weten wat u er van vindt. 
Mail, SMS, bel of wat dan ook, maar laat 
ons weten wat u bezig houdt, want die 
parochie gaat ons allemaal aan.

Tot slot… 
Dat er zoveel gebeurt in onze nieuwe pa-
rochie bewijst maar weer hoe vitaal deze 
is. Om nog maar niet te spreken over 
persoonlijke aandacht. Als u dit allemaal 
ziet, dan kunt u toch óók alleen maar be-
amen, dat er wel degelijk hoop is voor 
ons allen in de nieuwe Johannes XXIII-
parochie. En dit is nog maar een klein 
gedeelte van wat er leeft in onze kernen. 
Vele honderden vrijwilligers zetten zich 
met ziel en zaligheid in voor onze ge-

Het parochiebestuur.
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loofsgemeenschap. Sommigen duidelijk 
zichtbaar en velen achter de schermen. 
De één met een uurtje per week, de an-
der met bijna een dagtaak. En allemaal 
verdienen ze onze dankbaarheid! Daarbij 
mogen we niet vergeten dat – behalve de 
vrijwilligers – er nog velen honderden 
zijn, die met hun spirituele, morele én 
financiële ondersteuning een substanti-
ele bijdrage leveren aan de geestelijke 
en materiële benodigdheden. Ook hén 
zijn we natuurlijk méér dan erkentelijk. 
Er is heel duidelijk een groot potentieel 
aanwezig in onze nieuwe parochie. In de 
volgende edities van Vierklank en via an-
dere wegen zult u daar ongetwijfeld méér 
over gaan horen.

Pastoor Pieter Scheepers

Filmavond over Johannes XXIII: “The Good Pope”
Een man van eenvoudige komaf zou uit-
groeien tot de invloedrijkste Paus van de 
twintigste eeuw. Een boerenzoon die een 

groot stempel drukte op de wereldpoli-
tiek van zijn tijd. Een bescheiden man 
die de bezem door de kerk haalde. In 
zijn korte periode als Paus raakte Johan-
nes XXIII de harten van mensen van alle 
gezindten en volken. Hij werd de ‘goede 
Paus’ genoemd. Deze film zal duidelijk 
maken waarom duizenden mensen naar 
Rome trokken om hem in zijn laatste uren 
bij te staan en waarom miljoenen over 
de hele wereld om hem rouwden. Het is 
het ontroerende verhaal van een man die 
naast de lijdende mens wilde gaan staan. 

We zien de geschiedenis door de ogen van 
een gewone mens die als enig doel had, 
vrede te brengen in een wereld die op het 
punt stond zichzelf te vernietigen.
De film, die 192 minuten duurt, wordt 
vertoond op meerdere plekken binnen 
de nieuwe parochie. 

Biezenmortel: maandag 20 augustus om 
19.30 uur in de Vorselaer (naast de kerk)
Berkel-Enschot: woensdag 22 augustus 
om 19.00 uur in de parochiezaal van de 
Willibrorduskerk

Op de late namiddag van 18 oktober 1958 komt er na een kort con-
claaf van vier dagen witte rook uit de Vaticaanse schoorsteen. Een te-
ken dat de kardinalen in de Sixtijnse kapel uit hun midden een paus 
hebben gekozen: de 77-jarige kardinaal Roncalli, die zich Johannes 
XXIII noemde. 

“Niet zo woest en meer vlees op de botten!”
Menselijke leeuw in het wapen van paus Johannes XXIII

Een nieuwe paus betekent ook: een nieuw 
wapen. Niet zomaar een wapen, want in 
de kerkelijke heraldiek (de wetenschap 
die zich bezighoudt met de betekenis 
van de wapenschilden) worden duidelijk 
omschreven normen gehanteerd, ook als 
het een pauselijk wapen betreft (zie ka-
dertekst: Pauselijk wapen).

Leeuw en toren
Elke paus voert zijn eigen, persoonlijk 
wapenschild; dus ook paus Johannes 
XXIII. Hij was zeker geen leek op het ter-
rein van de kerkelijke heraldiek. Toen hij 
nuntius in Parijs was, maakte hij samen 

met zijn oude vriend en aartsbisschop 
Bruno Bernard Heim – destijds een van 
de leidende figuren op dit terrein – een 
begin met de hervorming ervan. Hoewel 
hij zelf van eenvoudige afkomst was en 
zijn vader geen familiewapen voerde, in-
teresseerde hij zich al als bisschop, kar-
dinaal en patriarch opmerkelijk voor zijn 
eigen wapen. Als priester koos hij voor 
de toren die ook in het wapen van zijn 
geboorteplaats Sotto il Monte stond. Als 
patriarch van Venetië liet hij – in lijn met 
de Venetiaanse traditie - de gevleugelde 
leeuw van Sint Marcus in zijn wapen 
plaatsen.

Enkele dagen vóór zijn verkiezing was 
zijn oude vriend en aartsbisschop Bru-
no Bernard Heim al aan de slag gegaan 
met het ontwerpen van Roncalli’s wa-
penschild met de pauselijke tiara en de 
sleutels. Het kostte hem de avond van de 

Fusiebijeenkomst.
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18e oktober dan ook minder dan twee 
uur om het werk te voltooien en per 
luchtpost te versturen (nee, er was toen 
nog geen email of internet!), voordat hij 
afreisde naar Rome om daar de kroning 
van de nieuwe paus bij te wonen. Twin-
tig uur na zijn verkiezing tot paus had 
Johannes XXIII het werkstuk in handen. 
Maar aan de vooravond van de grote dag 
keurde Johannes XXIII dit eerste ont-
werp in een persoonlijke audiëntie niet 
goed… Nee, het was niet de Venetiaanse 
toren die hem niet beviel. Hij moet zich 
heel goed bewust zijn geweest van het 
feit dat slechts vijf pausen vóór hem 
vreemde wapenfiguren in hun schilden 
voerden. Hoe dan ook, hij liet zijn vriend 
Bruno Heim weten de gevleugelde leeuw 
van (de evangelist) Sint Marcus te wil-
len houden in zijn nieuwe wapen. De 
wens van de paus strookte in het geheel 
niet met de strenge heraldische regels, 
maar toch plaatste Bruno Heim een 
gouden leeuw op een zilveren veld in 
het schildhoofd. Maar Johannes XXIII 
was helaas nog niet tevreden, want hij 
vond de leeuw er nogal ‘woest en trans-
alpijns’ uit zien. Hij zag liever een wat 
‘menselijker’ leeuw, met minder tanden 
en klauwen, een vriendelijk ogend dier. 
Niet verwonderlijk dat de nieuwe paus 
al snel de bijnaam ‘Johannes de Goede’ 
kreeg! Zo ontstond in de nacht van 3 no-
vember 1958 een nieuwe versie van het 
wapen waarop een leeuw met ingetrok-
ken nagels te zien was. Maar hoewel deze 
leeuw dichter in de buurt kwam van wat 
de paus bedoelde, kon hij kon nóg geen 
genade vinden in de ogen van de paus. 
Hij zou hem liever en face zien en vond 
hem bovendien te mager: hij mocht best 
wel wat meer vlees op de botten hebben! 
En opnieuw ging Heim aan het werk met 
de definitieve versie als resultaat. De 
bijna glimlachende leeuw beviel de paus 
zo goed dat hij opdracht gaf het wapen 
ogenblikkelijk te publiceren. Als wapen-
spreuk koos hij voor ’Obedientia et Pax’: 
gehoorzaamheid en vrede.

Pauselijk wapen
Sleutels 
Het wapen van het pausschap bestaat uit 
een rood veld met daarop twee schuin 
gekruiste sleutels. De sleutels versche-
nen in de dertiende eeuw voor de eer-
ste keer op kerkelijke vlaggen, munten 
en zegels. Vervolgens treffen we ze aan 
in en naast de wapens van de pausen. 
En tenslotte schuin zien we ze gekruist 
achter of boven het pauselijk wapen. De 
ene sleutel is van zilver, de andere van 
goud. De ‘handvatten’ zijn naar beneden 
gericht en de baarden naar boven. De 
sleutels worden bijeengehouden door 

een rood koord en bekroond door een 
pauselijke tiara van goud en zilver met 
een rode voering. De kleur rood geldt al 
sinds de Middeleeuwen als de kleur van 
de kerk en van het pausschap. De sleu-
tels symboliseren de macht om te binden 
en te ontbinden, zoals Jezus die aan de 
apostel Petrus verleende (Mattheus 16, 
19). De gouden sleutel aan de (heraldi-
sche) rechterzijde staat daarbij voor de 
macht die zich tot in de hemel uitstrekt, 
de zilveren sleutel aan de (heraldische) 
linkerzijde voor de macht over de gelo-
vigen op aarde. De handvatten van beide 
sleutels zijn naar beneden gericht omdat 
zij in handen zijn van de paus als Chris-
tus’ plaatsbekleder op aarde. Hun baar-
den zijn uitgesneden in de vorm van een 
kruis om aan te geven dat dit alles door 
de kruisdood van Christus verkregen is. 
Ze wijzen omhoog omdat de macht om 
de binden en te ontbinden tot in de he-
mel werking heeft. De beide sleutels zijn 
met een rood koord samengebonden om 
aan te geven dat ze gezamenlijk verleend 
zijn en bij elkaar horen. 

Tiara
De tiara (drievoudige kroon) symbo-
liseert niet alleen de heerschappij van 
de paus over de strijdende, de lijdende 
en de triomferende Kerk, maar ook zijn 
drievoudig ambt als priester, herder en 
leraar. De tiara is waarschijnlijk voort-
gekomen uit een witte muts in de vorm 
van een suikerbrood die afkomstig was 
uit het Oosten. Een eerste kroon rondom 
deze muts verscheen tussen de negende 
en de elfde eeuw, mogelijk omdat de pau-
sen in die tijd ook wereldlijke macht kre-
gen. De tweede kroon werd door paus 
Bonifatius VIII (1294-1303) toegevoegd 
en de derde tenslotte door paus Benedic-
tus XI (1303-1304) of Clemens V (1305-
1314). Sindsdien is de tiara met drie 

kronen het symbool van de pauselijke 
soevereiniteit en waardigheid. Als heral-
disch ‘versiersel’ komt de tiara voor het 
eerst voor bij het wapen van paus Johan-
nes XXII (1316-1334). Nadat paus Paulus 
VI al symbolisch afstand had gedaan van 
de tiara en paus Johannes Paulus I niet 
meer daarmee gekroond is, heeft ten-
slotte paus Benedictus XVI in 2005 ook 
afstand gedaan van de tiara in het pause-
lijk wapen en deze vervangen door een 
mijter. Welke gevolgen dit heeft voor het 
embleem, het wapen en de vlag van het 
pausschap als instituut is momenteel nog 
onbekend.

Bronnen
• Bruno Bernard Heim, Kerkelijke heral-

diek van 1270 tot Johannes Paulus II 
Altiora-Helmond, Averbode-Helmond, 
1980. ISBN 90 252 6950 8 (NL); 90 317 
0216 1 (B)

• Wikipedia, Pauselijk wapen, Kerkelij-
ke heraldiek, Wapen van paus Johan-
nes XXIII.

Jan Simons

Ik wil de ramen 
van de kerk open-
gooien, zodat wij 
naar buiten en 
de mensen naar 
binnen kunnen 
kijken.

Johannes XXIII

Geslaagd!
Ieder jaar, zo rond deze tijd, zie je de Ne-
derlandse Driekleur met daaraan de boe-
kentas weer buiten hangen. 
Voor de jongen of meisje een uiting van 
laten weten: “ik ben geslaagd!” Soms ook 
voor de ouders een grote opluchting. 
Wij feliciteren alle geslaagden. Zij die het 
niet gehaald hebben: kop op en volgend 
jaar beter!
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Biertje?
Samen met de monniken van abdij 
Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven 
ontwikkelt en brouwt Bierbrouwerij 
De Koningshoeven alle La Trappe bie-
ren. Weten hoe dit in zijn werk gaat? 
Het hele jaar door zijn er op vrijdag, 
zaterdag en zondag excursies, en tus-
sen 1 april en 1 oktober ook op doorde-
weekse dagen. Prijs g10,- per persoon. 
Stuur een mail om zeker te zijn van 
deelname: proeflokaal@latrappe.nl 
Vermeld meteen de datum en het tijd-
stip (ma t/m vr 14.00 uur, za en zo 13.30 
en 15.30 uur), het aantal personen en 
uw mobiele telefoonnummer. 
Of kijk via www.koningshoeven.nl 
of www.latrappe.nl

Hoe moet het nu verder met de kerk? Voor het moment is er alleen 
maar tijd voor rouw. Rouw om zoveel leed, kwetsbare kinderen aan-
gedaan. Hier past alleen maar schaamte, boete, door de knieën gaan, 
verantwoordelijkheid nemen. Tijd nemen om de wonden aan te zien, 
om mee te leven en andere dingen voor onbepaalde tijd aan de kant 
te zetten.

De kerk

Kerkelijke mensen hebben precies het 
tegenovergestelde gedaan van wat ze 
moesten doen: gerechtigheid. Dat wil 
zeggen: mensen tot hun recht, tot zich-
zelf, tot hun eigenwaarde laten komen. 
Mensen de ruimte geven om evenwichtig 
te groeien. Hoeveel begrip je ook kunt 
hebben voor de tijdsomstandigheden, 
het is en blijft onverteerbaar. Hoe nu 
verder? Is er nog ruimte voor een kerk in 
de toekomst? Mijn antwoord is: ja! Want 
de kerk, dat zijn niet de anderen, dat zijn 
wijzelf. En wij beslissen hoe we die kerk 
gestalte geven. Hoe zou de kerk er uit 
kunnen zien?

Ik denk dat er drie voorwaarden zijn 
waaraan de kerk zal moeten voldoen. In 
de eerste plaats moet de kerk een con-
crete plaats zijn waar iedereen welkom 
is. Gelovigen, niet-gelovigen, minder-ge-

lovigen. Iedereen! Iedereen is welkom in 
een kerkgebouw dat de hele dag open is. 
Al is het maar om even te zitten of een 
kaarsje aan te steken. Iedereen is wel-
kom in een goed verzorgde dienst waar-
van warmte en betrokkenheid uitgaan. 
Alle mensen mogen zich in zo’n kerk 
thuis voelen; of ze nu vaak komen of 
maar af en toe.

In de tweede plaats mag de kerk haar 
stem best meer laten horen in de maat-
schappij. De kerk, dat zijn volgelingen 
van Jezus. Een man die met plezier kon 
kijken naar vogels en bloemen, het op-
nam voor marginalen, zieken, gehandi-
capten, asielzoekers, depressieve men-
sen, ouderen; allemaal mensen die in 
de liberale kapitalistische maatschappij 
nutteloos zijn. De kerk mag wat luider 
protesteren tegen winstbejag, egoïsme 
en onmenselijkheid. En in het klein en 
het groot laten zien dat het ook anders 
kan. Dat is haar taak, vroeger en nu.

In de derde plaats moet de kerk wegen 
wijzen naar meer innerlijkheid, meer 
menselijke heelheid, meer levenszin. Ze 
moet de mensen leren hoe je tot verdie-
ping, stilte en innerlijke ruimte kunt ko-
men; de ruimte waarin het goddelijke 

Mysterie zich laat voelen en je kunt erva-
ren dat alles zijn zin en waarde heeft. De 
kerk moet weer leren mediteren, bijbel 
lezen, haar eigen ervaring op dit gebied 
overdragen. Ze moet haar immens rijke 
traditie, innerlijke rijkdom, eeuwenlange 
geschiedenis  opnieuw leren doorgeven. 
Een traditie die leert hoe je een gelukkig 
mens kunt worden, niet alleen, maar met 
elkaar.

Heel veel werk aan de winkel dus! En 
ophouden met neuzelen over kerkklok-
ken, liedteksten, of wie ter communie 
mag gaan. Terug naar de kern, naar het 
echte leven. En dat is niets anders dan 
doen wat de volgelingen van Jezus in alle 
eeuwen door gedaan hebben: vallen en 
opstaan; fouten maken en ze erkennen; 
boete doen en aan iets beters beginnen. 
Werken aan gerechtigheid voor iedereen. 
Niet uit eigen kracht, maar in vertrouwen 
dat er een goddelijke Kracht is die ons 
helpt. Alleen vanuit die Kracht is echte 
vernieuwing mogelijk.

Camiel van Woerkum
De Roerom, februari 2012.

Dit jaar organiseert de Broederschap 
de bedevaart op zaterdag 15 September 
2012. Het gemengdkoor van Enschot 
luistert de viering op en ook de diverse 
gilden van onze nieuwe parochie geven 
acte de presence. 
Deelnemers kunnen zich tot 10 septem-
ber opgeven bij: 
• Berkel: Ria Voermans, 
 tel: 06-44668181 of 013-5332323.
• Enschot: Rob Elings, 
 tel: 06-55386708.
• Udenhout: Toos Vervoord, 
 tel: 013-5112829.
• Biezenmortel: Wil van Rooij, 
tel: 06-10632693.
De bus kosten zijn g15,- voor volwasse-

Op bedevaart naar Kevelaer
15 September 2012

nen, maar kinderen zijn natuurlijk gratis. 
In de bus zullen we een collecte houden 
voor de processiekaars. De misintenties 
voor de Heilige Mis in Kevelaer kosten  
g12,50. U kunt deze opgeven bij de pas-
torie in Berkel (tel: 013-5331216).

Rob Elings

Naast onze eigen website 
zijn wij ook te vinden op 
facebook en hyves:

www.facebook.com/Johannes23parochie
http://johannes23parochie.hyves.nl
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Tien geboden voor een goede vakantie

Dan zijn deze ‘tien ge-
boden voor de vakantie’ 
ook voor jou bestemd. 
Ze kunnen je wat hel-
pen om er eens echt uit 
te zijn. Tien tips dus om 

uitgerust en blij terug te komen van weg-
geweest.

1. Het eerste gebod is en blijft: “Gij zult 
vakantie nemen”. En wel des te langer 
naarmate je denkt daarvoor geen tijd te 
hebben, want precies dan ben je drin-
gend aan vakantie toe.

2. Probeer ook niet tijdens de vakantie in 
te halen wat je tijdens het jaar hebt uitge-
steld. Want het tweede gebod luidt: “Gij 
zult echt vakantie nemen”. Helemaal dus, 
met heel je lichaam en heel je verstand.

3. Vakantie is een weldaad voor jezelf en 
je huisgenoten. “Gij zult uw vakantie dus 
niet gebruiken om buren of vrienden te 
overbluffen.”

4. Niet iedereen heeft vakantie. “Gij zult 
dus mensen die in dienst staan van jouw 
prettige tijd met evenveel respect en 
dankbaarheid behandelen als jijzelf wilt 
ondervinden.”

5. In de zomer zoeken wij de zon. Maar 
dan liefst niet alleen letterlijk: “Gij zult 
uw huisgenoten of vrienden in het zon-
netje zetten”. Haal hun goede en mooie 
kwaliteiten van onder het stof. Vooral 
als je tijdens het werkjaar daarvoor bijna 
nooit tijd of zin had.

6. Vakantie is vrije tijd. Maar wie is nog 
écht vrij? daartoe is een “bevrijd” hart no-
dig en dat kan alleen God ons schenken. 
“Gij zult niet vergeten ook voor Hem wat 
van uw vrije tijd te maken.” Want ook je 
ziel mag wel eens verse kracht opdoen.

7. Fotograferen is een moderne vorm 
van jagen: je “schiet” beelden voor later. 
Maar wie er zo maar op los fotografeert, 
kan andere mensen kwetsen. Niet ieder-

Misschien keek je al maand na maand uit naar de vakantie en ben je 
sinds Nieuwjaar reeds druk doende met dromen, cijfers en plannen. 
Of heb je maand na maand gespaard voor je droomreis of….

een houdt immers van indringing in zijn 
privé-sfeer. “Gij zult uw medemens niet 
ongevraagd voor fotowild aanzien.”

8. God heeft veel kleuren op zijn palet. 
“Bruin zult ge dus niet verabsoluteren”. 
Het is niet de enige kleur die prettig is 
om naar te kijken. Trouwens, een status-
symbool is het al lang niet meer. Einde 
augustus is iedereen bruin: die van de 
zonnebanken nog het meest!

9. Lekker lang uitslapen is een van de 
verkwikkingen van de vakantieperiode. 
Maar de mooiste dingen geeft God in de 
morgen: als de dag nog onschuldig is als 
een kind. “Minstens een paar keer zult ge 
vroeg opstaan en God danken voor al het 
moois dat Hij schenkt.”

10. En het tiende gebod geldt voor de 
terugkeer: “Gij zult bij uw thuiskomst 
niet klagen dat het zoveel geregend 
heeft”. Dat deed het voor wie thuisbleef 
ook. Laat hen liever meegenieten van de 
mooie dagen die je wel kreeg. Trouwens, 
God zorgt altijd wel voor veel zon … in 
september!

Kardinaal Godfried Danneels

Rome-reis voor ‘gevorderden”
In 2007 organiseerde diaken Jan Joosten 
een Romereis. Een aantal parochianen 
uit Berkel-Enschot en andere belangstel-
lenden hebben daaraan deelgenomen. 
Het was een kennismaking met Rome 
met de bekende hoogtepunten. 
Dit jaar heeft hij in samenwerking met de 
organisatie van Limburgse Bedevaarten 
een reis samengesteld die bestaat uit een 
verdieping van Rome met schitterende 
maar minder bezochte plekken. De deel-
nemers bezoeken o.a. de Romeinse gra-
ven helemaal onder de sint Pieter en ko-
men ook bij het oorspronkelijke graf van 
Petrus. Er is een excursie naar Subiaco, 
waar de H. Benedictus zijn roeping kreeg 
en waar schitterende fresco’s zijn te be-
wonderen, met aansluitend een bezoek 
aan Castel Gandolfo en de abdij Trefon-
tani waar Paulus is onthoofd. 
Een excursie naar de fascinerende Enge-
lenburcht en nog meer andere aspecten 
van de eeuwige stad komen aan de orde. 
Het belooft een pittige week te worden, 
die de moeite waard is voor ieder die nog 
meer wil ontdekken van het christelijke, 
middeleeuwse en hedendaagse Rome. 
De reis vindt plaats van 6 tot en met 11 

oktober. Inlichtingen kunt u bij diaken 
Joosten inwinnen (5331422 rond 19.00) 
en u kunt ook een folder aanvragen bij 
het bureau van de Organisatie Limburgse 
Bedevaarten, dat de inschrijving ver-
zorgt. Vraag dan naar Chantal. 
Telefoon: 043 – 3215715. 
E-mail: info@bedevaarten.com. 
Verder www.bedevaarten.com.

In het kader van de nieuwe parochie 
Johannes XXIII zijn er ook plannen om 
volgend jaar als ontstane parochie een 
reis naar Rome te ondernemen en het 
graf van Johannes XXIII in de Sint-Pie-
ter te bezoeken. Natuurlijk is er in die 
week ook aandacht voor de bekende plek-
ken in Rome. Een daadwerkelijke uit-
werking van dit plan volgt tezijnertijd.
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Uitnodiging
Op zondag 26 augustus a.s. wordt tijdens 
een pontificale hoogmis in de St. Lam-
bertuskerk van Udenhout onze nieuwe 
parochie feestelijk opgericht en pastoor 
Scheepers geïnstalleerd tot pastoor van 
onze Johannes XXIII-parochie. Hulpbis-
schop Mutsaerts zal voorgaan in deze Eu-
charistieviering die om 10.00 uur begint. 
In alle andere kerken van onze parochie 
zijn op deze zondag geen vieringen om-

dat we hopen dat alle parochianen mee 
komen vieren. Aansluitend is er gelegen-
heid om de nieuwe pastoor het nieuwe 
pastorale team en het nieuwe kerkbe-
stuur te feliciteren.
Tijdens de eucharistievieringen op zon-
dag 19 augustus staan we stil bij de “oude 
parochies”. We kijken dankbaar terug op 
onze eigen traditie en zien hoopvol uit 
naar de toekomst. 

Wegwijzer in de 
Z. Paus Johannes 
XXIII-Parochie
De zalige Paus Johannes XXIII-parochie wordt 
gevormd door de parochiekernen Berkel – En-
schot – Udenhout – Biezenmortel en behoort 
tot het dekenaat Tilburg, één van de 12 deke-
naten binnen het bisdom Den Bosch. Het pas-
torale team bestaat uit pastoor-teamleider P. 
Scheepers, pastoor G. Looyaard, pater S. van 
Laarhoven en zr. Augusta de Groot. Zij zijn te 
bereiken via het pastoraal steunpunt.

Website: 
www.kerksite-beu.nl
www.parochiebiezenmortel.nl
www.facebook.com/Johannes23parochie
http://johannes23parochie.hyves.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 muv 
woensdag van 12.30 tot 17.00 uur
E-mail lambertusudenhout@home.nl
Bankrekening 15.20.06.400
Eucharistieviering zaterdag 19.00 uur, 
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 steunpunt.
E-mail info@parochiebiezenmortel.nl
Bankrekening 1520.04.750
Eucharistieviering zondag 10.00 uur. 

Bel op tijd voor een ziekenzalving
In deze tijd van priestertekort moet ie-
dereen erkennen dat de priester onmoge-
lijk 24 uren per dag en 7 dagen per week 
beschikbaar kan zijn voor de toediening 
van het Sacrament der Zieken. Mensen 
kunnen in noodsituaties niet altijd meer 
rekenen op het ontvangen van dit Sa-
crament. “Bij het ontbreken ervan zijn 
er andere mogelijkheden om Gods na-
bijheid voor de mens in stervensgevaar 
in religieuze tekenen van vergeving en 
verzoening, troost en bemoediging zicht-
baar te maken” aldus de Bisschoppen 

van Nederland in 1982 in hun brochure: 
“pastoraat in ziekenhuizen”.
Helaas wordt de priester ooit laat geroe-
pen. De stervende is dan soms nauwe-
lijks nog bij bewustzijn en kan dan de 
ziekenzalving niet meer echt actief mee-
maken. Bovendien loopt men het risico 
dat in de laatste uren een priester bezet 
is, en dat het sacrament geen doorgang 
kan vinden.
Hoe waardevol is het toch het sacrament 
in de familiekring te kunnen vieren: samen 
met dierbaren de kracht en de toerusting 
van Onze Lieve Heer te kunnen vieren.
Het komt voor dat een priester pas bij 
een zieke komt als die al overleden is. 
Bedienen is dan niet meer mogelijk. Sa-
cramenten zijn immers voor levenden; 
na overlijden neemt God het over. De 
priester kan in dat geval wel bidden en 
het lichaam van de overledene zegenen.
Kortom: op tijd de ziekenzalving ontvan-
gen voorkomt teleurstelling of onbegrip! 
Wacht dus niet té lang.

Pastoraal team

Een volle kerk.


