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is de laatste maar vaste mededeling ná de zondagse mis.

VIERKLANK
Nieuws & inspiratie

Huis-aan-huis

gingen met de hele familie na die hoogmis 
op zondag bij opa en oma koffie drinken?

Op de zondag dat ik deze foto maakte was 
het aantal koffiedrinkers gemiddeld en de 
gesprekken en praatjes (weer) zeer geani-
meerd. Aan de tafel met Pastor Sebastian 
Chazhoor bleek het nog even te gaan over zijn 
plotselinge en onverwachte mededeling dat 
Sinterklaas dit jaar NIET zou komen……; ge-
lukkig aangevuld met de mededeling dat het 
ging over de kinderdienst waarin De Sint dit 
jaar zijn opwachting niet zou komen maken. 
Aan een ander tafeltje met o.a. enkele leden 
van de pastoraatsgroep werd geanimeerd 
gediscussieerd en geargumenteerd over de 
huidige toestand van parochies en vooral 
over wat de toekomst van parochies en de 
deelname van gelovigen zou zijn. Sterke na-
druk kreeg het woordje “hoop” van een van 
de koffiedrinkers (een woord dat ook in de 
preek daarjuist met nadruk werd gebracht) 
en de al aanwezige kleine, maar zichtbare, te-
kens waardoor die hoop werd gevoed.

Die verschillende enthousiaste gesprekken 
hebben een heel klein nadeel: (als je dat zo 
mag noemen) er ontstaat “nogal enig stem-
gedruis” waardoor goed luisteren en goed 
kunnen horen een vereiste zijn. Onderge-
tekende  is wat dat betreft enigszins erva-
ringsdeskundig.

Cees van der Poel.

Al een aantal jaren geleden veranderde op 
initiatief van onze Pastoor Pieter de koffie-
op-zondag van één keer per maand naar 
iedere zondag. En het was al snel duidelijk 
dat hij dat goed had ingeschat! De men-
sen van Berkel bleken dat niet te veel te 
vinden; elke zondag loopt de parochiezaal 
weer aardig vol. Natuurlijk voor de koffie; 
maar wie goed rond kijkt en zo nu en dan 
bij een ander groepje dan zijn ‘directe ken-
nissen’ aanschuift merkt al snel dat men 
het praatje bij de koffie zeker zo belangrijk 
vindt. Eigenlijk niks nieuws onder zon: ble-
ven in vroeger dagen (die veel ons zich nog 
herinneren) op het kerkplein geen groepjes 
mensen staan praten na de hoogmis; of, 
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COLOFON
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 Een positieve bijdrage 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 parochiesecretariaat.
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Lichtpuntjes in donkere dagen
Op weg naar de bakker help ik een oudere 
dame met haar boodschappen. Een bekend 
gezicht uit het verzorgingstehuis waar ook 
mijn vader is opgenomen. Nog niet zo lang 
geleden heeft ze haar man verloren en kin-
deren hebben ze niet. “Wel heel erg stil”, 
antwoordt ze op mijn vraag hoe het gaat. 
Vrienden is ze kwijt geraakt gedurende die 
“rot ziekte” van haar man. Het beeld laat 
me in de dagen daarna niet los en ik besluit 
contact op te nemen met de ‘Bezoekers-
groep voor ouderen en zieken’. 

Enkele dagen later zit ik aan tafel met An-
toinette Lombarts, de coördinator van de 
bezoekersgroep. Ik vertel haar het verhaal 
van de oudere dame. “Dank je”, verzucht 
ze. “Het is heel moeilijk om de mensen te 
vinden die onze steun nodig hebben. Het is 
belangrijk dat medeparochianen onze oren 
en ogen zijn. Juist degene die geen steun 
krijgen van anderen, zoals bijvoorbeeld de 

Zonnebloem, en toch veel behoefte heb-
ben aan een goed gesprek, leven vaak meer 
op de achtergrond.” Vervolgens vertelt ze 
me vol overgave hoe de bezoekersgroep te 
werk gaat. “Eerst sturen we een brief, met 
de vraag of we welkom zijn. Weet je, het is 
altijd vrijblijvend. De oudere of zieke moet 
zelf aangeven waar hij of zij behoefte aan 
heeft. Wij dringen ons nooit op.” Ik zie haar 
stralen en vraag waarom ze dit werk graag 
doet. “Onze bezoekersgroep bestaat uit 14 
heel betrokken mensen die op deze manier 
graag inhoud geven aan hun Christen-zijn. 
Het is een misvatting dat de mensen waar 
wij komen ‘zielig’ zouden zijn. Het zijn vaak 
mensen met veel levenswijsheid, die hier 
graag over vertellen. Ik heb het gevoel dat 
er een soort evenwicht ontstaat. Wij mo-
gen helpen met goed gesprek en onze ken-
nis van de lokale regelingen voor hulp en 
ondersteuning. En in ruil daarvoor krijg je 
een stukje levenswijsheid die je vormt en je 
laten groeien als mens.”

Na het inschenken van een bakje koffie, wil 
ik toch graag weten wat het geloof hierin 
voor rol speelt. Ze kijkt me bedachtzaam 
aan en zegt: “Heel veel en heel weinig. Ik 
vind het niet meer dan normaal dat je een 
medemens het gevoel heeft dat hij of zij 
zich opgenomen voelt in onze gemeen-
schap. Weten dat er mensen zijn die tijd en 
aandacht voor je hebben. Of je nu katho-
liek, protestant of moslim bent. Het geloof 
hoeft daarvoor niet ter sprake te komen. 
Maar, je komt toch namens de parochie. En 
oudere mensen die zien hoe de kerk ver-
andert, voelen zich soms erg door de kerk 
verlaten. Dan kan het geloof een belangrijk 
onderwerp zijn van gesprek. Natuurlijk zijn 
wij niet pastoraal geschoold en we komen 
niet namens ‘Rome’, maar we komen wel 
namens onze gemeenschap van betrokken 
Christenen. Daarbij gaat het om de inhoud 
(medemens zijn) en niet om de vorm.” 

Ik kijk haar aan en besef me dat de schou-
ders wel breed genoeg moeten zijn om deze 
last te dragen. “Je moet zelf ook een be-
paalde rust hebben”, zegt ze bevestigend. 
In intensieve bijeenkomsten leren de vrij-
willigers hoe ze vorm moeten geven aan dit 
soort gesprekken. “Leren luisteren en geen 
mening opleggen, vrijblijvend en daardoor 
niet bedreigend”, zo formuleert Antoinette. 
“En natuurlijk hoe door te verwijzen naar 
het Pastoraal team of bijvoorbeeld de Zon-
nebloem en loket Z.” Samen met Zr. Au-
gusta is de bezoekgroep bezig om in heel 
het parochiegebied deze ondersteuning te 
verlenen. “Zodat niemand wordt buitenge-
sloten”, besluit Antoinette. 

Intussen is het bijna kerst als ik de oudere 
dame weer tegenkom in het dorp. Lichame-
lijk gaat het haar zeker niet beter. Ze heeft 
kerstlichtjes gekocht om haar kamer te ver-
sieren. “Volgende week komt Antoinette 
weer een bakje koffie drinken”, laat ze me 
weten. “Dan moet het gezellig zijn”, en ze 
straalt. Ik groet haar en loop verder. Ja echt, 
lichtpuntjes bestaan. Ook in deze donkere 
dagen.

Harold Vugs

Antoinette Lombarts

Torengroep
Onze kerken zijn van verre te zien door hun 
indrukwekkende torens. Wegwijzers voor 
pelgrims onderweg. Maar in een kerk gaat 
het erom wat er zich “onder de toren” af-
speelt: van de wieg tot het graf, van doop 
tot uitvaart, de wekelijkse vieringen en de 
vele ontmoetingen tussen mensen. Dit alles 
moet onderling goed worden afgestemd. 
Hiervoor beschikt iedere kerk over een To-
rengroep. Ze zijn verantwoordelijk voor wat 
er “onder de toren” gebeurt. 
De mensen in deze groep zijn “oor en oog” 

en een schakel tussen de vier gemeen-
schappen en het bestuur van de Johannes 
XXIII-parochie: 
Berkel: Sjef Roosen, Chris van Iersel, 
Franka Dekkers, Cees van der Poel
Enschot: Peter Maas, Ad van Lieshout, 
Marja Droomers, Ton van Gent, Els Panis
Biezenmortel: Dorothé Bastiaans, Birgit 
Verkooijen, Ton van Heel, Annemieke van 
Zon
Udenhout: Wil Broos, Pierre Valk, 
Jo Robben, Frank de Hommel
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De pareltjes van Caecilia
Het gemengd koor Sint Caecilia, voor de En-
schotse kerkgangers “ons” koor, besloot dit 
jaar in januari om in 2012 enkele misvierin-
gen wel heel bijzonder op te luisteren. We 
wilden eens flink uitpakken door met Sint 
Job de prachtige Missa Pastoralis van Brixi 
en in oktober de Krönungsmesse van Mo-
zart te zingen. Niet alleen als ons Enschots 
koor, maar met orkest en met gerenom-
meerde solisten en met  gastzangers. Het 
plan was wat gedurfd, dat zeker. Maar, zo 
was de redenering,  zoals je bij  sport af en 
toe topwedstrijden nodig hebt om beter te 
worden, zo groeien wij  als  koor door de 
inspiratie van gastzangers,  solisten en or-
kest. En dus kwamen er de PARELTJES VAN 
CAECILIA.

Missa Pastoralis van Brixi
In de weken voorafgaand aan Sint Job 
repeteerden we met ruim 75 koorzan-
gers opeen gepropt in het kerkzaaltje, 
we hadden met solisten en orkestleden 
de generale repetitie op zaterdagmid-
dag en op 13 mei was het zover. Een 
mooie dienst met een wervelend klin-
kende Missa Pastoralis van Frantisek 
Brixi, de 18e eeuwse Tjechische com-
ponist en koordirecteur van de St-Vitus-

kathedraal in Praag. Een heel levendige 
mis, met het karakteristieke wiegende 
ritme van de Tjechische volksmuziek.

Krönungsmesse van Mozart
Minstens zo uitdagend waren de voor-
bereidingen en de uitvoering van de 
Krönungsmesse van Mozart tijdens de 
eucharistieviering van 28 oktober. De 
Krönungs-messe, door de 23 jarige Mo-
zart in 1779 gecomponeerd in opdracht 
van de aartsbisschop van Salzburg. Een 
mis, oorspronkelijk geschreven voor 
Paaszondag, die als de Krönungsmesse 
de geschiedenis inging na te zijn opge-
voerd bij de kroning van Keizer Leopold 
II. Een heel bijzonder strijkorkest van 
talentjes, mooie solisten en opnieuw 
een koor van 75 zangers.

Achteraf is er vooral veel, om met dank op 
terug te zien. Onze kerkgangers en de vele 
van “buiten” hebben het geweldig gewaar-
deerd en dat hebben ze in grote getale laten 
weten. Een van de mooiste complimenten 
was van de pastoor. Dat in deze tijd gewoon 
in onze parochiekerk dit kon, noemde hij 
geweldig en nam daarbij alle ongemak voor 
hemzelf voor lief. We hebben dankzij gulle 
Vrienden van de Pareltjes van Caecilia en 

steun van De Nieuwe Lente de hoge kosten 
van deze bijzondere vieringen kunnen op-
brengen. Dat dit in deze tijd kan is ook wel 
bijzonder te noemen. Mocht u Vriend van 
de Pareltjes willen worden dan is een sein-
tje aan ons secretariaat voldoende om alle 
informatie in huis te krijgen: ’t Zwaantje 10, 
5056ED Berkel-Enschot.Tel.5331293. Ons 
koor heeft genoten van de gastzangers die 
kwamen uit Oisterwijk tot Ewijk (bij Nijme-
gen), van Reusel tot Udenhout. Vijf nieuwe 
leden hebben door de PARELTJES ons koor 
versterkt.

We hebben met elkaar als koor de uitdaging 
aangedurfd en het is gelukt. Dankzij onze 
vrienden van de Pareltjes, dankzij alle koor-
leden, ook dankzij het werk van bestuur, 
dankzij onze vaste organist René Barten, 
maar vooral dankzij de inspirerende onver-
moeibare dirigent van dit alles: Wim van 
Zantvoort. Er ging natuurlijk ook wel het 
een en ander niet goed, maar dat lossen we 
een volgend keer weer op. Misschien dank-
zij een verbeterd draaiboek, een nog groter 
koor en wellicht een fantastische PAREL van 
een uitvoering in november 2013 bij het 45 
jarig bestaan van ons koor.

Ad van der Bruggen, bestuur Sint Caecilia.

Het idee voor de kersttocht ontstond rond 
het jaar 2000, toen de parochies van Berkel, 
Udenhout en Enschot naar onderlinge sa-
menwerking zochten. Enkele parochianen 
vonden dat die samenwerking geen papie-
ren aangelegenheid zou moeten zijn, maar 
op een concrete manier vorm zou moeten 
krijgen. Geïnspireerd door een kersttocht 

De kersttocht vindt dit jaar voor de twaalfde keer plaats. Dat 
gebeurt op 15 december in Enschot. Het is de vierde keer, dat 
de tocht daar gehouden wordt. Berkel en Udenhout hadden de 
kersttocht al eerder voor de vierde keer binnen hun dorpsgren-
zen. De score voor de dorpen is daarmee dus weer gelijk.

Kersttocht

elders in het Bossche bisdom kwam de ge-
dachte op om zelf ook zo’n tocht te organi-
seren. Dat idee werd uitgewerkt en in 2001 
in praktijk gebracht. De eerste kersttocht 
vond op 22 december van dat jaar plaats 
in Berkel. In woonstraten traden koren en 
orkesten op en vanuit de bevolking was er 
ruime belangstelling en waardering. Voor 

de inmiddels gevormde Stuurgroep Kerst-
tocht was dit succes voldoende reden om 
te besluiten tot de organisatie van een 
tweede tocht. Die vond op 21 december 
2002 plaats in Udenhout. Op 20 december 
2003 volgde de tocht in Enschot. Die ging 
gepaard met regen en veel wind. Hoofdgast 
was bisschop Hurkmans. Die wilde de tocht 
ook wel eens beleven.

De opzet van de kersttocht is in zijn twaalf-
jarig bestaan goeddeels gelijk gebleven. 
Startpunt is steeds de plaatselijke parochie-
kerk. De tocht gaat vervolgens door woon-
straten, waarin locaties worden ingericht 
voor koren, orkesten of andere groepen. 
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Pauselijke onderscheiding 
voor Annie Heuvelmans
Op zaterdag 6 oktober 2012 ontving Annie Heuvelmans-van den 
Bijgaart uit handen van pastoor G. Looyaard de pauselijke on-
derscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Onder grote belangstel-
ling vond deze uitreiking plaats tijdens de Eucharistieviering 
van 19.00 uur op geluisterd door het koor Cantique waarvan An-
nie een van de leden is. De pastoor benadrukte in de viering het 
belang van de vrijwilligers in een parochie.

Annie Heuvelmans heeft zich jarenlang in-
gezet als vrijwilligster van de Udenhoutse 
parochie. Zo was ze jarenlang lid van het 
parochieel team, voorgangster in Woord 
en Communievieringen, collectant kerkba-

lans, lid van het koor Cantique die eens in 
de maand de muzikale verzorging van de li-
turgie op zich neemt, lid van de werkgroep 
Elkaar Nabij en naast al deze activiteiten 
was Annie bijna 25 jaar lid van de M.O.V. als 
secretaris en penningmeester. Ook ging ze 
voor in bezinningsvieringen tijdens de vas-
tentijd, had de zorg voor vastenprojecten, 
Memisa en Wereldmissiedag. Kortom een 
groot aantal taken die in samenwerking 
met vele andere vrijwilligers werden ver-
richt. 

Vrijwilligers zijn nodig in de parochie, niet 
alleen voor het vele werk dat gedaan moet 
worden, maar vooral tot opbouw van de ge-
loofsgemeenschap. Zij dragen bij aan een 
Kerk die levend wil zijn en blijven. Daarom 
zijn we dankbaar voor al het werk dat door 
Annie is verricht en vooral voor wat ze heeft 
betekend voor onze geloofsgemeenschap. 
Na de viering was er in het parochiecen-
trum een feestelijk samenzijn en gelegen-
heid om Annie te feliciteren samen met 
haar echtgenoot Bart en hun kinderen.

Tiny van Asten

De koren zingen kerstliederen en orkesten 
spelen kerstmuziek. Daarnaast zijn enge-
len zichtbaar bij een kring van lichtjes, zijn 
driekoningen op pad en zijn Jozef en Maria 
met ezel op zoek naar een herberg. De  her-

der met zijn kudde schapen ontbreekt ook 
niet. En verder zijn de plaatselijke gilden 
present, waarbij zij graag iets uitdelen aan 
de bezoekers van de tocht. Maar ook de be-
woners van de straten waar de tocht door-
heen voert, zorgen voor extra sfeer door  
huizen en tuinen met lichtjes te versieren, 
een vuurkorf aan de straat te plaatsen of 
anderszins een feestelijke aankleding aan 
te brengen. Bezoekers van de kersttocht 
voelen zich door deze combinatie van fac-
toren geraakt. Zij ervaren een sfeer van 
saamhorigheid, die weldadig aanvoelt. De 
dorpsraden spreken in dat verband over de 
bevordering van de sociale cohesie, die van 
de kersttocht uitgaat. Vandaar dat zij de or-
ganisatie van de kersttocht dan ook graag 
financieel ondersteunen. 

In de loop van de twaalf  jaren dat de kerst-
tocht nu gehouden wordt, is het aantal be-
zoekers opgelopen tot zo’n 3000 personen. 
Uit dat aantal is af te leiden, dat de kerst-
tocht binnen de drie dorpen leeft. Maar 
dat blijkt ook uit opmerkingen die ieder 
jaar vanuit de bevolking weer te horen zijn: 

waar en wanneer wordt dit jaar de kerst-
tocht gehouden. Voor de stuurgroep vormt 
dit alles een stimulans zich in te blijven 
zetten voor de continuering van deze nog 
jonge traditie binnen het grondgebied van 
de Johannes XXIII Parochie. Zo hoopt zij 
ook bij te dragen aan de kerstgedachte van: 
vrede op aarde voor alle mensen.

John van Horen
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Het interieur en kerkelijke kunst van 
de Biezenmortelse kerk
In 1967 werd de Biezenmortelse kerk, als 
reactie op het Tweede Vaticaans Concilie, 
grondig verbouwd. Het interieur was niet 
meer ‘van deze tijd’. De tijdgeest wenste 
een inniger samengaan van priesters en ge-
lovigen. Bovendien werd er houtworm ge-
constateerd in de achterwand bij het hoog-
altaar en ook het orgel vertoonde gebreken. 
Wat doe je dan; achterwand weg, hoogal-
taar weg, zijaltaren weg, preekstoel weg, 
kruisweg moderniseren, biechtstoelen re-
duceren en aanpassen en het priesterkoor 
herinrichten. De in Tilburg werkzame kun-
stenaar Luc van Hoek van het “atelier voor 
liturgische kunst, voorheen J.A. Verbunt” 
maakte in 1967 tekeningen voor een nieuw 
tabernakel, kandelaars en crucifix dat tegen 
de achterwand van het priesterkoor moest 
komen. Tegelijkertijd werd een nieuw or-
gel aangeschaft dat nu een plaats beneden 
achter het altaar kreeg. Bovendien waren 
na een schilderbeurt de baksteenprofielen 
van de bogen in het toogplafond en rond de 
ramen niet meer zichtbaar. De kerk kreeg 
hierdoor een veel strakker, typisch zesti-
ger jaren, uitstraling. Een sierlijke koperen 
godslamp en het tabernakel met koperen 
deuren met voorstelling van engelen ver-
dween uit het zicht. In 1994/1995 werden 
die oude interieurstukken herontdekt. Het 
oude tabernakel met een nieuwe omtim-
mering werd weer in de kerk teruggeplaatst 

evenals de koperen godslamp. Het altaar 
kreeg een wat sierlijker omtimmering en 
onder het altaar werd het verlichte glas-in-
loodraam van St-Franciscus geplaatst dat 
pater Monaldus cadeau had gekregen van 
zijn parochianen bij zijn priesterjubileum. 
Ook een deel van de fraaie messing koor-
banken uit de bouwtijd van de kerk, die ge-
ruime tijd tegen de achtermuur van de kerk 

waren weggestopt, werden voor in de kerk 
teruggeplaatst. De typische zestiger jaren 
stukken zoals het tabernakel, godslamp, 
doopvont en kandelaars werden verplaatst 
naar de doopkapel. Zo is ook het interieur 
van de Biezenmortelse kerk de afgelopen 
eeuw door regelmatige aanpassingen “van 
deze tijd” gebleven.

Frank Scheffers

Met enkele parochianen uit Berkel-Enschot 
en bedevaartgangers elders uit het land, 
ben ik in oktober naar Rome gereisd. We 
wilden een vervolg maken op een eerdere 
bedevaartreis in 2007. Bezocht werden de 
scavi onder de sint Pieter, waar we onder-
gronds bij het graf van Petrus kwamen, de 
Engelenburcht en het Ara Pacis van keizer 
Augustus. Ook in de grot en het klooster 
waar de heilige Benedictus zijn roeping 
kreeg, 50 km buiten Rome in de heuvels 
van Subiaco, kregen we een rondleiding en 
konden genieten van fantastische fresco’s.  
Daarna bezochten we Castel Gandolfo en 
de plaats waar de heilige Paulus als mar-
telaar stierf. In Rome zelf bezochten we de 
kerk en het graf van de H. Caecilia en de 
H. Laurentius. Ook in een bezoek aan Gal-
leria Borghese met zijn kunstschatten was 
voorzien. En telkens als ik in de sint Pieter 
kom, ga ik naar de schrijn waar paus Johan-
nes XXIII ligt opgebaard. Hij is de patroon 
van onze parochiegemeenschap, maar voor 

mij is hij ook de paus die mede aan de wieg 
stond van mijn studie theologie met het uit-
roepen van het Tweede Vaticaans Concilie. 
Ik kan me hem nog redelijk goed herinne-
ren en besef dat deze zalige mens ook bij-
gedragen heeft aan het verstaan van mijn 
roeping. Er zitten altijd  mensen te bidden. 
Daarmee is niet alles gezegd van onze reis, 
want het was het een mooie pelgrimage 

Romereis

naar de eeuwige stad. De naam zegt het al: 
je kunt er eeuwig vertoeven. Er is zoveel te 
ontdekken wat te maken heeft met de wor-
tels van ons geloof, de westerse cultuur en 
schitterende kunst. Ik hoop, dat ik wellicht 
in 2014, met een aantal parochianen van de 
Johannes XXIII-parochie naar Rome mag 
terugkeren.

Diaken Jan Joosten
De reliekschrijn met het opgebaarde lichaam 
van paus Johannes XXIII
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Het koor is opgericht in 1972 met 35 le-
den en bestaat thans uit 60 enthousiaste 
mensen, waaronder organist Hans Winkel 
en dirigent Piet Happel. Wat opvalt, is de 
evenwichtige verdeling tussen de stem-
men alten, sopranen, bassen en tenoren. 
Vaak kampen koren met een “mannente-
kort”, maar nieuwe leden zijn natuurlijk 
van harte welkom.

Jubileum- en kerstconcert door 
Gemengd Koor Udenhout
Zoals wellicht bekend bestaat het Gemengd Koor Udenhout dit 
jaar 40 jaar. Het koor is verbonden aan de St. Lambertuskerk. 
Daar worden ongeveer 20 diensten per jaar verzorgd. Maar het 
koor treedt ook elders op, zoals in de meimaand in de St. Jan’s 
basiliek in Den Bosch en in het St. Elisabethziekenhuis.

met een plechtige H. Mis in de St. Lamber-
tuskerk met voorganger Pastoor G. Looij-
aard. Na de mis is het koor met partners 
en genodigden naar het Raadhuis gegaan 
voor een lunch. Daar mochten we 8 jubi-
larissen huldigen die 40 jaar lid zijn van 
het koor en tenslotte werd er een boekje 
gepresenteerd over 40 jaar Gemengd Koor 
Udenhout. Het boekje is geschreven door 
het eigen schrijversteam. In mei heeft 
een groot deel van het koor een prachtige 
7-daagse busreis gemaakt naar Wenen. 
Daar is natuurlijk ook gezongen o.a. in de 
St Peterskirche en voor het Schloss Schön-
brunn.

In december wordt het jubileumjaar 
feestelijk afgesloten met op 23 decem-
ber een Jubileum- en Kerstconcert in de 
St.Lambertuskerk. Het repertoire sluit aan 
bij het jubileum en bij het kerstfeest. Het 
koor wordt begeleid door de eigen orga-
nist Hans Winkel en een gelegenheidsor-
kest bestaande uit 18 musici. Het geheel 
staat onder leiding van Piet Happel. De 
aanvang van het concert is 14.30 uur en 
de toegang is gratis. Na afloop is iedereen 
welkom in het Plein voor de afsluiting van 
het jubileumjaar. In dezelfde samenstel-
ling verzorgen koor en orkest de muzikale 
omlijsting bij de Nachtmis op 24 december 
om 21.00 uur. Wij hopen u bij beide evene-
menten te mogen verwelkomen.

Zoals eerder gemeld: Nieuwe leden (stem-
men) zijn natuurlijk altijd welkom. Bent u 
geïnteresseerd, kom dan eens kijken en 
luisteren tijdens een van de repetities op 
maandagavond.

Joost van Dongen, voorzitter 
Gemengd Koor Udenhout

Bij de 40e verjaardag van het koor hebben 
we inmiddels al uitgebreid stil gestaan. 
Alle feestelijkheden zijn voorbereid door 
de Commissie 40. Op 9 januari 2012 is het 
jubileumjaar feestelijk geopend, met als 
hoogtepunt de Koninklijke Onderscheiding 
voor Toos Vervoord, uitgereikt door burge-
meester P. Noordanus. Op 8 april (Eerste 
Paasdag) is het jubileum officieel gevierd 

De kerk heeft zich lange tijd verzet tegen 
het gebruik om kerstbomen in huis te ha-
len, omdat een boom oorspronkelijk een 
heiden symbool was. Tegenwoordig staan 
in de meeste kerken ook kerstbomen met 
lichtjes: de boom symboliseert voor katho-
lieken de heilige Drie-Eenheid en voor alle 
christenen het nieuwe licht dat midden 
in de duisternis op aarde komt. De kerst-
boom heeft eerst Amerika en van daaruit 
de wereld veroverd. Er bestaan allerlei ver-
halen en legenden over, die teruggrijpen 
naar een ver verleden. Zo zou Bonifatius, 

Onze oeroude kerstboom
de Engelse monnik, Germaanse heidenen 
zijn tegengekomen die op het punt ston-
den een jongeman te offeren onder een 
heilige eik. Woedend kapte Bonifatius de 
eik om. Tot zijn verbazing schoot er tus-
sen de takken van de gevelde woudreus 
een klein sparrenboompje omhoog. “Vier 
hiermee je feest,” beval Bonifatius de Ger-
manen. Hoogstwaarschijnlijk is dit verhaal 
pas veel later verzonnen en op de nieuwe 
traditie ‘geplakt’.

Website RKK, encyclopedie
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Hoe relevant is Vaticanum II voor deze tijd? 
Vijftig jaar geleden, op 11 oktober 1962, opende de toenmalige 
paus Johannes XXIII in Rome het Tweede Vaticaans Concilie. 
Het was een historische gebeurtenis die sindsdien de rooms-ka-
tholieke Kerk is blijven beroeren. Het sleutelwoord van Johan-
nes XXIII luidde aggiornamento. Daarmee bedoelde hij dat hij 
de Kerk bij de tijd wilde brengen, zowel door te reflecteren over 
haar gedachtegoed en haar taken, als door het moderniseren 
van haar structuren. De meningen of Rome daarin uiteindelijk 
is geslaagd, zijn verdeeld.

Vijftig jaar is niet alleen een lange periode, 
tussen 1962 en 2012 is de maatschappij ook 
ingrijpend veranderd. Hedendaagse jon-
geren kunnen zich onmogelijk het massale 
enthousiasme voorstellen toen, amper drie 
maanden na zijn pausverkiezing, de 78-jari-
ge goedlachse Johannes XXIII op 25 januari 
1959 tot ieders verrassing een nieuw conci-
lie afkondigde. De hele samenleving voelde 
er zich bij betrokken en de verwachtingen 
waren hooggespannen. Naarmate 11 okto-
ber 2012 nadert, zullen onze media op dat 
bijzondere tijdsmoment wellicht uitvoerig 
terugblikken.

In Frankrijk, waar ondanks de secularisatie 
nog altijd een stevig netwerk van katholie-
ke intellectuelen bestaat, heeft de Kerk het 
najaar niet afgewacht om over Vaticanum 
II te reflecteren. Het aantal nieuwe publi-
caties over het concilie is niet meer bij te 
houden. Eind maart kwamen in Lourdes 
ook ruim 2.600 gelovigen bijeen – van wie 
driekwart leken – voor een studieweekend. 
De opzet was de betekenis van de concilie-
teksten voor deze tijd te herontdekken. Kar-
dinaal André Vingt-Trois, de aartsbisschop 
van Parijs, legde de band tussen de conci-
liedocumenten en de Nieuwe Evangelisatie. 
Hij riep de gelovigen op uit de concilietek-
sten het nodige vertrouwen te putten om 
maatschappelijk en politiek verantwoorde-
lijkheid op te nemen.

Voor vele jongeren was het een eerste ken-
nismaking met het ideeëngoed van Vatica-
num II. Een 22-jarige student vertelde na 
afloop aan de Franse krant La Croix dat hij 
nu beter begrijpt waarom sommige kerke-
lijke praktijken op het concilie ter discussie 
werden gesteld. Een 32-jarige vrouw ont-
dekte dat het op het concilie om meer ging 
dan alleen liturgie. Een 42-jarige catechese-
verantwoordelijke leerde vooral welke de 
rode draad is door de diverse conciliedocu-
menten en welke klemtonen de Kerk legt.

Interessante denkoefening
De bijeenkomst in Lourdes lijkt een interes-
sante denkoefening die ook ons te wachten 
staat. De uitdaging voor de Kerk is hoe ze 
de huidige internetgeneratie de actualiteit 
van Vaticanum II kan bijbrengen. Geen 
makkelijke opgave, onder meer omdat de 
meningen over de verwezenlijkingen van 
het concilie en de manier waarop het ge-
dachtegoed in de praktijk werd gebracht, 
allesbehalve eensluidend zijn. 

Sommigen benadrukten in het verleden 
de noodzakelijke vernieuwingen, anderen 
de continuïteit. Daardoor ontstond er een 
parallelle lezing van teksten, naargelang 
we te maken hadden met vooruitstrevende 
of meer behoudsgezinde kerkleiders en 
theologen. Dat leidde bij een deel van de 
kerkelijke achterban tot gevoelens van ont-

goocheling en ongenoegen, bij anderen tot 
verkramping en in Rome tot meer centra-
lisme. De polarisatie werd er alleen maar 
groter door.

Bij de komende discussies over Vaticanum 
II moeten we er terdege rekening mee hou-
den dat de tijdgeest van het begin van de 
jaren 1960 niet met de huidige kan worden 
vergeleken. In een cultuur die in grote mate 
afscheid heeft genomen van het christen-
dom, luidt de vraag niet zozeer meer hoe 
en in welke mate de Kerk een openheid 
naar de moderne cultuur kan creëren, dan 
wel wat het betekent een minderheidskerk 
te zijn in een areligieuze cultuur. Dát is de 
realiteit waarin we anno 2012 ons geloof 
moeten waarmaken. Het zou dan ook nut-
tig zijn de concilieteksten vanuit die optiek 
te herlezen

Bert Claerhout, 
hoofdredacteur Kerk & leven.

Wij zijn dankbaar voor uw inzet 
en sympathie ten aanzien 

van onze parochie.

Dank ook, als u ons 
financieel steunde.

Laten we er samen opnieuw 
een inspirerend 2013 

van maken.

Van harte wensen wij u 
vreugdevolle kerstdagen 

vol uren van bezinning 
en een gezegend nieuwjaar 

met veel goede voornemens!

Pastores, kerkbestuur en 
pastoraatsgroep 

Johannes XXIII Parochie
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Peerke Donders Paviljoen: 
museum voor naastenliefde
Waarschijnlijk bent u als parochiaan van Berkel-Enschot, Uden-
hout en Biezenmortel opgegroeid met ´Peerke Donders .́ Zo is er 
aan de rand van Tilburg-Noord - op de grens met Udenhout - het  
‘Heiligdom de Heikant’. Naast een kapel, een kruisweg en een ho-
recagelegenheid is er een museum gewijd aan Peerke Donders. 

In 1809 werd Peerke Donders geboren. Hij 
werd missionaris en priester in Suriname 
en verzorgde melaatsen in de kolonie Ba-
tavia. Zijn geboortegrond in Tilburg-Noord 
is uitgegroeid tot een bedevaartsoord. In 
het park staat het museum dat een beeld 
geeft van het leven en werk van Peerke en 
van hedendaagse vormen van naasten-
liefde.

Op de 200ste geboortedag van Peerke Don-
ders, 27 oktober 2009, is het Peerke Don-
ders Paviljoen geopend. Als ‘museum voor 
naastenliefde’ is het enig in zijn soort in de 
wereld. Foto’s en objecten vertellen het 
verhaal van het leven van Peerke in Tilburg 
en Suriname. Ook is er ruimte voor de wer-
ken van barmhartigheid. In wisseltentoon-
stellingen komen deze liefdewerken terug 
en de vaste expositie geeft pakkende voor-
beelden van naastenliefde zoals we die nu 
kennen. Denk daarbij aan het Rode Kruis, 
Amnesty International of Pater Poels die 
dagelijks brood rondbrengt in Tilburg naar 
mensen die het nodig hebben.

Peerke Donders Paviljoen kwam tot stand als 
leerlingbouwplaats onder hoofdaannemer 
Heerkens van Bavel Bouw B.V te Tilburg, door 
de stichting belast met de uitvoering van de 
bouw. Het bouwkundig ontwerp is van M-30 
Architecten Oisterwijk. De vormgeving van 
de inrichting en het concept is van Kinkorn 
Tilburg in samenwerking met Stadsmuseum 
Tilburg. Het groene park waarin het gebouw 
staat, weerkaatst in het gebouw. Door het 
vele glas lijkt het moderne en strakke ge-
bouw in de omgeving opgenomen te worden.

Het Paviljoen staat op de plaats van een 
openluchtkapel die in 1982 ter gelegenheid 
van de zaligverklaring van Peerke Donders 
werd gebouwd. Aan de totstandkoming van 
het museum is door honderden Tilburgers 
en inwoners van Midden-Brabant een finan-
ciële bijdrage geleverd. De exploitatie van 
het Peerke Donders Paviljoen is in handen 
van Stadsmuseum Tilburg. In het paviljoen 
kunnen devotionalia gekocht worden zoals 
medailles, kaarsen, penningen en ansicht-
kaarten. 

foto Maria van der Heijden

Wie een bezoek wil brengen aan Peerke 
Donders Paviljoen is van harte welkom van 
dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Op maandag is het museum ge-
sloten. Elke dinsdagmiddag is er om 14.30 
uur in de kapel van Peerke Donders een 
gebedssamenkomst. Op de eerste dinsdag 
van de maand is dat een eucharistievie-
ring. 

Bezoekadres: 
Pater Dondersstraat 20,
5011 XG Tilburg. 013 455 72 45
www.peerkedonders.nl

Petra Robben

De allereerste kerststal ontstond in het jaar 
1223 toen Franciscus van Assisi op zoek 
was naar een manier om het kerstverhaal 
te vertellen. In het dorpje Greccio bouwde 
hij een kleine stal waarin het kerstverhaal 
nagespeeld werd. Dit bleek een succes-
volle manier om het kerstverhaal te ver-
tellen en de Franciscanen verspreidden 
deze traditie. Tegenwoordig zijn er in alle 
werelddelen kerststallen te vinden en ook 
in Nederland hoort de kerststal helemaal 

Nederlands grootste kerststal

bij het kerstfeest. Zodra het bijna kerst is 
verschijnen er kerststallen in woonkamers, 
winkels, kerken en op vele andere plaatsen.

De grootste kerststal van Nederland staat 
waarschijnlijk in de kooromgang van de Sint 
Jan in ‘s- Hertogenbosch. Wat deze kerststal 
zo bijzonder maakt, is dat alles levensgroot 
is uitgebeeld. Hierdoor waan je je als het 
ware in het kerstverhaal. Dit is voor zowel 

volwassenen als kinderen een geweldige 
belevenis. Niet voor niets wordt de stal 
jaarlijks door tienduizenden bezoekers uit 
heel Nederland bezocht. Deze stal wordt 
jaarlijks door zo’n veertig vrijwilligers op-
gebouwd rondom een thema dat plebaan 
Geertjan van Rossum heeft uitgekozen. Na-
tuurlijk zijn naast al deze Bijbelse taferelen 
en opgezette dieren ook de traditionele fi-
guren uit de kerststal aanwezig.

In de kathedraal is het vaak niet veel war-
mer dan buiten en de rijen bij de kerststal 
kunnen lang zijn; warme kleding is dus geen 
overbodige luxe. En mocht je toch nog ver-
kleumd bij de kribbe aankomen: er zijn in 
Den Bosch plaatsen waar je je kunt opwar-
men onder het genot van een kopje koffie 
en een Bossche bol.

Schrijver onbekend



9

Het zal je toch maar gebeuren. De kerststal is weer van zolder 
gehaald, uitgepakt en neergezet. Alleen het Kindje ontbreekt! Je 
kan Het nergens meer vinden. Toch niet per ongeluk vorig jaar 
opgezogen met de dennennaalden? Jammer, maar het kerstdiner 
moet doorgaan en een week later komen de oliebollen op tafel. 
Alleen klinkt bij het stalletje steeds diezelfde opmerking van de 
familie en gasten: ‘Goh, jullie Kindje is zoek!’

Het kindje Jezus is zoek...

Zonder Kindje klopt de kerststal niet. Zon-
der Jezus klopt Kerstmis niet. Niet alleen 
omdat we zijn geboorte vieren en Hij er 
dus ‘bij hoort’. Met Jezus is meer aan de 
hand. Hij is God. Later zal Hij sterven aan 
het kruis en na drie dagen verrijzen. Kerst-
mis en Pasen horen bij elkaar. Eenmaal ver-
rezen blijft Hij als de levende Heer bij ons 
en Hij alleen kan deze wereld beter maken. 
Dat is Jezus. Christen-zijn en kerstmis vie-
ren zijn dus daarom een verrijking van ons 
leven: Hij is bij ons. Alleen….ook bij veel ka-
tholieken lijkt het Kindje wel eens zoek.
Dat is niet zo verwonderlijk, want in heel 
Europa is het Kindje een beetje zoek. Dan 
wordt een maatschappij kwetsbaar en 
slachtoffer van subjectivisme en relativis-
me. Alles moet kunnen (respect, heet dat), 
behalve Gods aanbod en wegen en een Kerk 
die daaraan vasthoudt. Wie zijn christelijk 
verleden vergeet, heeft geen hoopvolle toe-
komst. Vooral niet wanneer ook de aardse 
zekerheden gaan wankelen. Een banken-
crisis, een kredietcrisis, een eurocrisis, een 
pensioencrisis, een zorgstelselcrisis…. Een 
en al crisis. Ten diepste is het allemaal na-
tuurlijk een credo-crisis: het Kindje is zoek. 
We leven alsof God niet bestaat.

Toch zijn sporen van de kentering al herken-
baar. Niet alleen dat er vooral onder jon-

geren een diep aanvoelen is dat het leven 
niet alleen voor geld, carrière, vermaak, i-
pods en voorbijgaande relaties gegeven is. 
Regelmatig ontmoeten we mensen die op 
zoek zijn naar God; die op zoek zijn naar het 
Kindje. Een kerststal kan wat schmutzig zijn 
(vergelijk: het imagoprobleem van de kerk-
gemeenschap in Nederland) of een herder 
valt steeds om (vergelijk: mensen van de 

Kerk die zware zonden hebben begaan met 
alle pijn van dien). 
Toch blijven mensen op zoek naar het Kind, 
naar Jezus. Want als er een herder mist of een 
koning, á la. Maar het Kindje, dat moet er zijn.

Zonder het Kindje is de kribbe incompleet. 
De Hoofdpersoon ontbreekt. Zonder een 
persoonlijke band met de levende Jezus is 
ons geloof niet compleet. De Hoofdpersoon 
ontbreekt. Hopelijk zijn er velen die deze 
kerstdagen het Kindje toch (weer) vinden. 
Wellicht tijdens de nachtmis, wellicht tij-
dens een moment van stilte te midden van 
de drukte. Wellicht door een zucht van ver-
driet en eenzaamheid heen. Dan is Kerst-
mis geworden wat God ervan verwacht. 
En dat is de zalige Kerstmis die wij elkaar 
toewensen.

Jeroen Smith, pr 

Het mooiste geschenk
Straks is de kerstperiode weer voorbij. De 
beeldjes van de kribbe verdwijnen dan 
weer naar de zolder. De kerstboom heeft 
niet alleen de helft zijn naalden geruid, hij 
is ook zijn versiering kwijt. De takken knet-
teren tot warmte, rook en as in de haard. 
Dan hebben we nog tot eind van de maand 
tijd om nieuwjaarswensen uit te delen, al of 
niet met een geschenkje erbij. Er is nogal 
wat te doen elk jaar over die cadeaus. Som-
migen zijn er zelfs radicaal tegen. Ze laten 
hierover alleen maar contra’s bassen, alsof 
mekaar onder het inpakpapier bedelven on-
zedig zou zijn en iemand bestuwen met een 
presentje tegen de christelijke deugdzaam-
heid zou botsen. Ik heb het niet zo hoog op 

met dat uitgelekte droogstoppelgeloof dat 
geen sap in het leven lust. Trouwens, katho-
liek zijn is ook altijd een beetje feesten, het 
katholieke geloof is ook zintuiglijk geloof. 
De zinnelijkheid is trouwens de enige weg 
om het onzichtbare voelbaar te maken. Wie 
alle glitter en glans probeert weg te poet-
sen uit de religie, slaat de kortste weg in van 
het ongeloof. Natuurlijk loopt het wel eens 
de spuigaten uit met die geschenkenregen. 
Maar het is ook niet omdat er alcoholisten 
zijn, dat een glaasje drinken een misdaad 
zou zijn. De Drooglegging werkt de crimina-
liteit in de hand - de Amerikanen kunnen 
ervan meespreken. Ook een drooggelegde 
religie tilt het kwaad naar de oppervlakte. 

Oké, ik geef het toe, ik ben gesteld op ca-
deautjes, zowel om te geven als om te krij-
gen. Bovenal als het geschenken wisselen 
geen afgesproken deal is , maar de verras-
sing - en dus ook de eventuele ontgooche-
ling - nog een plaatsje krijgt. Het niet weten 
van wat je krijgt, is een feest.
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Er was eens een jongetje die al jaren op 
school over God had horen vertellen en 
daarom besloot hij zelf, op de dag voor 
kerst, opzoek te gaan naar God. Hij dacht 
dat zijn zoektocht wel lang zou duren. 
Daarom pakte hij de oude gymtas van zijn 
vader, stopte deze vol met repen chocola, 
een flesje limonade en natuurlijk zijn ted-

Op zoek naar God

Als we afspreken wat we elkaar cadeau 
doen, wisselen we geen geschenken maar 
doen we aan ruilhandel. We kunnen dan 
nog beter een bankje van vijftig of honderd 
rond laten gaan tot het bij start terugkeert. 
Iedereen tevreden, niemand iets verloren. 
Maar ook niemand iets gewonnen. Een echt 
geschenk moet altijd een verrassing blijven. 
De vreugde van het geschenk ontstaat uit 
het verrassingsmoment. Iets nieuws, iets 
wat ik niet had besteld of gevraagd, springt 
uit het geschenkpapier in mijn handen. 
Het treedt ongevraagd mijn leven binnen, 
want het is bedoeld als een vorm van ont-
moeting. Desnoods valt het tegen, dat is 
nu eenmaal het risico van elke menselijke 
ontmoeting. Elke ware ontmoeting is een 
verrassing. In die zin is het pakje belang-
rijker dan het geschenk: de ware inhoud is 
vriendschap. Vriendschap kun je niet meten 

aan de waarde of de prijs van een cadeau. 
Wie vriendschap weegt, vernietigt haar. Een 
vooraf afgesproken geschenk tussen vrien-
den is op de keper beschouwd een vorm van 
wantrouwen. We spreken maar af wat we 
elkaar geven, want we betrouwen de smaak 
van de ander niet. Vriendschap berust op 
vertrouwen. De vreugde van het ongekend 
geschenk is dat het ongevraagd je leven bin-
nentreedt, zoals de vriendschap zelf.

De Kerst- en Nieuwjaarstijd is een ideale 
periode voor cadeautjes. Met Kerstmis her-
dachten we immers de geboorte van Jezus 
Christus, de grote verrassing die niet door 
mensen werd bewerkstelligd. Daar passen 
geschenken bij, want Kerstmis zelf was een 
geschenk. God deed ons zijn Zoon cadeau, 
een geschenk dat de mensheid leerde dat 
we pas echt mens zijn als we aan elkaar zijn 

’gegeven’. De kerstperiode eindigde ook 
niet toevallig met cadeautjes. Op Drieko-
ningendag komen de drie wijzen met hun 
geschenken in beeld. Wel pas aan het ein-
de, want die geschenken zijn niet de essen-
tie, ze zijn de vertolking van dankbaarheid. 
Mensen zijn nu eenmaal materiële wezens. 
Ze hebben materie nodig om de immateri-
ele dingen als liefde, dankbaarheid, vriend-
schap, goedheid en geloof in te verpakken. 
Als ze tenminste niet vergeten hun mooiste 
geschenk mee te brengen: goede woorden, 
luisterbereidheid en liefde om een jaar lang 
zelf geschenk aan elkaar te zijn.

Mark Van de Voorde 
(is onafhankelijk publicist en gewezen 

raadgever van de Belgische politici Her-
man Van Rompuy, Yves Leterme en van 

Steven Vanackere.)

De christelijke geloofsgemeenschappen in 
Nederland zijn de laatste decennia kwets-
baar geworden. Veel gedoopten hebben zich 
immers verontschuldigd. Krimp lijkt een on-
ontkoombaar en pijnlijk gegeven. Maar één 
ding is duidelijk: klagen helpt niet. Hetzelfde 
glas is voor de een half leeg en voor de ander 
half vol. Bezorgde ogen zien dezelfde werke-
lijkheid anders dan hoopvolle ogen. Zonder 
de realiteit uit het oog te verliezen, is het 
belangrijk om te zien hoeveel moedgevende 
activiteiten er in duizenden parochies en 
kerkelijke gemeenten in ons land plaats vin-
den. Ik noem allereerst het vieren van Gods 
verbond in Jezus Christus. Dat is immers het 
kloppend hart van waaruit de christelijke 
gemeenschap wordt opgebouwd. Ik noem 
ook de talrijke activiteiten op catechetisch 
en diaconaal terrein. En dat alles vaak met 
een oecumenische dimensie. Gods Geest 
brengt de leerlingen van Christus gelukkig 
steeds meer samen. Alles bijeen zien wij 
op het christelijke erf vele bloemen bloeien 
waar wij dankbaar voor mogen zijn. De lief-
de tot God en de vriendschap met Christus 
vertaalt zich in een veelheid van activiteiten 
waar wij fier op mogen zijn.

Wat is de kerk mij waard?
Het zal duidelijk zijn dat het kerkelijk le-
ven vraagt om een stevig materieel fun-
dament. Priesters, predikanten en andere 
pastorale krachten hebben recht op een 
gezonde boterham en de vele kerkgebou-
wen vragen om voortdurend onderhoud. 
Iedere kerkelijke activiteit kent wel een 
prijskaartje. Ondanks de kerkelijke krimp 
blijven de inkomsten voor Kerkbalans in 
de meeste gevallen redelijk op peil. Een en 
ander betekent dat steeds minder mensen 
steeds meer voor hun geloofsgemeen-
schap over hebben. Maar dat is natuurlijk 
geen vanzelfsprekendheid. Niet voor niets 
hanteert de actie Kerkbalans al enkele ja-
ren de termen “verdiepen” en “verbreden”. 
Mensen die aan de actie geven worden uit-
genodigd om meer te geven en mensen die 
nog niet geven wordt gevraagd alsnog hun 
steentje bij te dragen. Zo kan verdieping 
en verbreding van de actie Kerkbalans 
concreet vorm krijgen. Het bootje van de 
Kerk in Nederland kent vandaag de nodige 
tegenwind. Het heeft geen zin om dat te 
ontkennen. Maar Gods Geest waait ook 
vandaag en wil mensen enthousiast ma-
ken.

Ieder van ons staat voor de indringende 
vraag: wat is de Kerk mij waard? Niet alleen 
als het gaat om het vieren van de liturgie of 
de beschikbaarheid voor vrijwilligerswerk 
maar ook financieel. Ik hoop met heel mijn 
hart dat onze gelovigen de verantwoordelijk-
heid van hun doopsel serieus willen nemen.

Want alleen financieel gezonde geloofsge-
meenschappen zijn toekomstbestendig. 
Geld is voor de christelijke gemeenschap 
geen doel op zich maar wel een onontbeer-
lijk middel. Hopelijk wordt de actie Kerkba-
lans een succes. Deze actie levert immers 
een belangrijke bijdrage aan de voortgang 
van de lof Gods maar ook aan de overdracht 
van het evangelie 
van Christus en 
de dienst aan de 
nabije en verre 
naaste.

Mgr. Dr. Gerard 
de Korte

Bisschop van 
Groningen-

Leeuwarden

dybeer. Hij trok zijn dikke jas aan, want het 
was koud buiten. Zonder zijn moeder iets 
te vertellen vertrok hij, op zoek naar God.  
Hij had nog niet zover gelopen toen hij al 
moe werd en besloot even te rusten in het 
park, dat aan de andere kant van de straat 
lag. Er was niemand anders in het park dan 
alleen een zeer oude vrouw zittend op een 

bank. Hij besloot naast haar te gaan zitten. 
Met moeite klom dat manneke op de bank 
en zat naast haar. Lange tijd zaten de twee 
naast elkaar zonder iets te zeggen. Toen 
draaide hij zijn hoofd naar haar en vroeg 
of ze dorst had. Ze glimlachte naar hem en 
knikte. Allereerst kwam zijn teddybeer uit 
de gymtas, maar ook het flesje limonade. 
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Ze dronken het samen op en zaten stil naast 
elkaar, met de teddybeer tussen hen in.

Toen vroeg hij of ze ook een reep wilde en 
samen aten ze die even later op. Zo zaten 
ze bij elkaar en zeiden niets. Daarom begon 
hij uit zichzelf te praten. Hij praatte over 
school, over thuis, over zijn hond, over alles. 
De tijd verstreek, het werd al vroeg donker 
en zo kwam het moment dat hij weer naar 
huis moest. Hij was zonder zijn moeder te 
waarschuwen van huis gegaan. Hij reali-
seerde zich dat ze boos zou zijn. Hij klom 
van bank en stopte zijn teddybeer weer in 
de tas. Hij zei de oude vrouw gedag en ging. 
Hij liep een paar stappen van haar vandaan 
en bedacht zich wat voor een vriendelijke 
glimlach ze had. Hij wilde haar glimlach nog 

Carnaval en het begin van de vasten
De laatste avond van carnaval heet letterlijk ‘vastenavond’: de 
vooravond van de Vastentijd. Voor de Katholieke Kerk begint deze 
periode op Aswoensdag (dit jaar 13 februari) met een duur van 
veertig dagen, vandaar dat deze periode ook wel de Veertigdagen-
tijd wordt genoemd. In die dagen worden katholieken opgeroepen 
hun levensstijl te versoberen en tegelijkertijd om mild te zijn voor 
behoeftigen. De vastentijd duurt tot Pasen (dit jaar 31 maart). 

Aswoensdag
De woensdag vóór de eerste zondag van de 
Veertigdagentijd heet Aswoensdag. Deze 
dag wordt voorafgegaan door de drie ‘dolle 
dagen’ van carnaval, een uitbundig feest. 
De naam ‘Aswoensdag’ is ontleend aan 
het gebruik in vroeger eeuwen om aan het 
begin van de vasten as te strooien over de 
hoofden van boetelingen en hen die vast-
ten. Het was een teken van verslagenheid 
om het eigen falen, waarvan de uitdrukking 
‘in zak en as zitten’ afstamt. Ook was er het 
voorchristelijke gebruik om voorjaarsvuren 
te ontsteken ter verbranding van de winter. 
De as daarvan werd uitgestrooid over de ak-
kers om de vruchtbaarheid te bevorderen. 
In die tijden waste men zich ook met as en 
kende men de zuiverende werking ervan. 
Op Aswoensdag ontvangen de kerkgangers 
het askruisje, een vereenvoudigde vorm van 
het oorspronkelijke strooien van as over het 
hoofd. Tijdens een liturgische viering wordt 
met gewijde as van verbrande palmtakjes 
door de priester of diaken een kruisje gete-
kend op het voorhoofd van de kerkganger, 
waarbij de geestelijke zegt: ‘Gedenk, mens, 
dat je stof bent en tot stof zult wederkeren’. 
Het is een relativering van het ‘ik’ in de mens. 

Veertigdaagse vastentijd
In de Veertigdagentijd is het de bedoeling 
dat de gelovigen de vanzelfsprekendheid 

van de overvloed van eten, drinken en bezit 
relativeren; ze roepen het ‘ik’ een halt toe 
en laten dat zichzelf en anderen merken 
door versobering en een eenvoudiger le-
venswijze. De Veertigdagentijd is ter voor-
bereiding op het paasfeest een periode van 
heroriëntatie op de christelijke levensprak-
tijk. De gelovigen worden opgeroepen in 
deze periode meer stiltes en pauzes in hun 
dagelijkse leven te nemen om God bewus-
ter de Heer van hun leven te laten zijn. Het 
vasten sluit overigens goed aan bij het actu-
ele ‘onthaasten’: afstand nemen en er naar 

lichaam en geest als herboren weer uit ko-
men. Zo is ook de vastentijd al eeuwenlang 
bedoeld. Reeds vanaf de vierde eeuw werd 
er gevast, een gehele of gedeeltelijke ont-
houding van voedsel om religieuze motie-
ven. Overigens niet alleen in de Veertigda-
gentijd ter voorbereiding op het Paasfeest, 
maar ook op een aantal andere dagen door 
het jaar aan de vooravond van grote kerke-
lijke feesten. 

Vastenactie
Gedurende de hele Veertigdagentijd be-
staat sinds 1960 het gebruik om geld in te 
zamelen voor de misdeelden in de Derde 
Wereld. Met het geld worden met name 
kleinschalige ontwikkelingsprojecten on-
dersteund. De geldinzameling vindt in de 
Vastentijd plaats omdat in deze periode 
van versobering en extra aandacht voor 
misdeelden katholieken het geld dat hier-
door vrijkomt mogelijk aan deze Vastenac-
tie zouden kunnen besteden.

één keer zien. Daarom draaide hij zich om, 
liep naar haar toe en gaf haar een dikke 
kus. De oude vrouw straalde over haar hele 
gezicht. Hij glimlachte terug en ging op weg 
naar huis.

Thuis wachtte zijn moeder op hem, dode-
lijk ongerust. Ze pakte hem bij beide armen 
en schudde hem door elkaar terwijl ze riep: 
“Waar was je, ik was ongerust. Waarom 
ben je weggegaan zonder me iets te zeg-
gen? Waar ben je geweest? Ik werd ziek van 
angst!” Hij keek naar haar en glimlachte. “Je 
hoefde niet bezorgd te zijn. Ik ben vanmid-
dag in het park geweest samen met God.” 
Zijn moeder was sprakeloos. Vol blijdschap 
ging hij verder.  “Ik heb nooit geweten dat 
ze zo oud was, en zo … verdrietig!” Onder-

tussen ging ook de oude vrouw, moeizaam 
lopend naar huis. Haar volwassen zoon 
stond in de deuropening op haar te wach-
ten. “Moeder”, zei hij, “waar ben je geweest, 
het is kerstavond? Hoe vaak moet ik je nog 
zeggen dat je niet in je eentje weg mag gaan 
zonder het mij te vertellen. Ik heb je overal 
gezocht, ik heb de politie en het ziekenhuis 
gebeld.  Niemand wist waar je was. Waar 
ben je geweest?” Haar gezicht straalde. Ze 
glimlachte naar hem en zei: “O, je hoefde 
niet bezorgd te zijn. Ik was in het park, sa-
men met God.” Haar zoon was sprakeloos. 
Maar zij ging verder: “Weet je, ik had nooit 
verwacht dat hij zo jong was, als een kleine 
flapuit, gek op z’n teddybeer…”. 

GP/PS
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Wegwijzer in de 
Z. Paus Johannes 
XXIII Parochie
De zalige Paus Johannes XXIII-parochie 
beslaat de parochiekernen Berkel – En-
schot – Udenhout – Biezenmortel en  
behoort tot het dekenaat Tilburg, één van 
de 12 dekenaten binnen het bisdom Den 
Bosch. Het pastorale team bestaat uit pas-
toor-teamleider P. Scheepers, pastoor G. 
Looyaard, pater S. van Laarhoven en zr. Au-
gusta de Groot. Zij zijn te bereiken via het 
pastoraal steunpunt.

Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook www.facebook.com/
Johannes23parochie
Hyves http://johannes23parochie.hyves.nl
Twitter @johannes23p

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@johannesxxiiiparochie.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 caecilia@johannesxxiiiparochie.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 lambertus@johannesxxiiiparochie.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 14
Pastoraal steunpunt
Capucijnenstraat 17,
5074 PE Biezenmortel, 013-5111581
Secretariaat via het pastoraal steunpunt.
E-mail Joseph@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening 1520.04.750
Eucharistieviering zondag 10.00 uur. 

Het kerkelijk huwelijk:
wat betekent dat?
Het wezen van het huwelijk is de vereni-
ging van een man en een vrouw: het is een 
werkelijkheid waarin de liefde van God zich 
openbaart. Al in het scheppingsverhaal 
wordt dit verbond tussen man en vrouw 
genoemd. Een burgerlijk huwelijk is een be-
zegeling van elkaars liefde om voor elkaar 
te zorgen, in goede en slechte tijden, op pa-
pier vastgelegd. Toch kan de afspraak wor-
den verbroken. Het kerkelijk huwelijk wordt 
gezien als een onverbrekelijke band van de 
mens als man en vrouw. God is actief aan-
wezig in de liefdesrelatie tussen mensen: 

God heeft niet alleen de mens uit liefde in 
het bestaan geroepen, Hij heeft de mens 
ook een aangeboren roeping gegeven om 
elkaar lief te hebben. De eerste vrucht van 
een katholiek huwelijk is vooral het waar-
maken van het liefdesverbond van God en 
de mens. Tot in eeuwigheid. Relaties tussen 
mensen kunnen vluchtig zijn, eindig ook. 
Het verbond via het huwelijk met God, is 
eeuwig, altijd geldend en kan daarom niet 
verbroken worden, ‘dat wat God heeft ver-
bonden, kan en mag een mens niet schei-
den’.

Aan ons de eer om het eerste bruidspaar 
te zijn in de nieuwe parochie. Wij zijn op 1 
september 2012 getrouwd in de St. Caecilia 
kerk in Berkel- Enschot. In juni begon onze 
huwelijksvoorbereiding onder leiding van 
Marcel en Monique Hofland, waarbij we 
met een aantal andere stellen besproken 
hebben wat de Rooms-katholieke kerk voor 
ons betekent. Onze belangrijkste reden om 
in de kerk te trouwen is dat we beide katho-
liek opgevoed zijn. Na gedoopt te zijn, onze 
communie en vormsel gedaan te hebben 
maakte het trouwen in de kerk het plaatje 
compleet. Het trouwen in de kerk gaf een 
extra speciaal gevoel op onze trouwdag. 

Pastoor Pieter Scheepers heeft een fees-
telijke invulling gegeven aan onze huwe-
lijksviering met een prachtige persoonlijk 
verhaal. Daarnaast vonden we het heel 
speciaal dat we familie en vrienden konden 
betrekken bij onze huwelijksviering door 
middel van het invullen van de zang, mis-

Het eerste bruidspaar van 
onze parochie

dienaars, het aansteken van de kaarsen, 
het brengen van de ringen en het voorlezen 
van diverse teksten. We hebben vele com-
plimenten ontvangen over de mooie huwe-
lijksviering. Daarbij ook onze complimenten 
aan iedereen die aan onze huwelijksviering 
heeft bijgedragen en in het bijzonder aan 
pastoor Scheepers. We hopen dan ook dat 
er nog vele stellen ons mogen volgen als 
bruidspaar in de nieuwe parochie. Wij kij-
ken terug op een hele mooie trouwdag!

Pieter & Claudia Vugs-de Rooij

Uit de mond van kinderen:
Teun: “mama, als je 188 wordt, 

vier jij jouw verjaardag dan bij Jezus!”


