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Als kinderen bij elkaar zijn, gaat het gesprek dikwijls over hoe 
lang het nog duurt voor ze jarig zijn. Wie is het eerst aan de 
beurt en wie daarna. Wij, ouderen, praten met hen mee. Op de 
achtergrond huist het besef hoe snel de tijd gaat. “Hij wordt  
alweer tien, ik weet nog dat hij geboren werd.” 

VIERKLANK
Nieuws & inspiratie

Huis-aan-huis

Daar kun je toch geen chocola van maken. 
Lijken genoeg gezien om te weten dat dood 
gewoon dood is.

Als Pasen ons duidelijk wil maken dat er 
leven is over de dood heen. Als Pasen een 
boodschap van hoop is voor eeuwig en al-
tijd. Als Pasen betekent dat beloften, ge-
daan in kinderen, uit zullen komen, dan 
kunnen we Pasen vieren. Dan is het goed 
samen op weg te zijn, brood te delen en el-
kaar die rotsvaste droom, die werkelijkheid 
is, door te geven.

Steef Pas

De spanning neemt toe, de tijd wordt met de 
dag stroperiger. Er volgen gesprekken over 
de gewenste cadeautjes en het feestmenu. 
Vooral de laatste dagen zijn het moeilijkst, 
de tijd staat stil. Tot de grote dag er is. Pa-
sen moet wel het belangrijkste feest van 
het jaar zijn met die lange aanloop: veertig 
dagen, terwijl er maar vier adventsweken 
voor Kerstmis zijn. Pasen is ook een ver-
warrend feest. Kerstmis met een baby’tje 
vol beloften, dat is duidelijk, maar Pasen.

Op Aswoensdag word je somber ingewre-
ven dat er aan jouw leven een eind komt. 
Weken van soberheid vinden een einde met 
de arrestatie door de oproerpolitie van een 
‘terrorist’, een geweldloze wereldverbe-
teraar. Een warrig drama met alleen maar 
verliezers: Maatjes die hun vriend in de 
steek laten als hij slachtoffer wordt van zin-
loos geweld. Een machteloze moeder. Een 
bijna gebroken man die het uit snikt: “Va-
der, waarom heb je mij in de steek gelaten? 
Maar als dit is, wat jij wilt, dan moet het 
maar.” Een zoon, die door zijn eigen vader 
aan de Mossad wordt overgeleverd! Zoiets 
laat je toch als vader niet gebeuren. Deze 
horror eindigt met een bloedige executie, 
een politieke moord. Pasen, de verrijzenis, 
is helemaal het toppunt. Een lijk zou levend 
geworden zijn en nu als tuinman werken. 
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COLOFON
VIERKLANK is een uitgave van de 

Johannes XXIII-parochie en wordt verspreid 
onder alle inwoners van Berkel-Enschot-

Udenhout-Biezenmortel én alle 
voorkeurparochianen die elders wonen.

Het doel van Vierklank is: 
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.

Redactie:
De redactie van Vierklank is 

samengesteld 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 

Diverse foto’s: 
Masja Vlaminckx-Roosen 

Ontwerp & vormgeving: 
Arjan Robben

Drukwerk:
Elka – Tilburg

Meimaand – Mariamaand
Lente, voorjaar, mei, moederdag, voor ons 
gevoel hoort bij deze rij vanzelfsprekend 
ook: Maria. Het is bij uitstek de maand van 
de bedevaarten: Hasseltse Kapel in Tilburg, 
Handel, Ommel, Aarle-Rixtel, Den Bosch en 
Kevelaer. En al deze Maria-oorden hebben 
geen gebrek aan belangstelling, vooral in 
deze maand komen de mensen van wijd en 
zijd, oud en jong. En heus niet alleen van-
wege het uitstapje, er wordt daar serieus 
geofferd en gebeden. Daar staat tegenover, 
dat heel wat Maria-devoties van eertijds 
verminderd of verdwenen zijn. Kent u nog 
de Engel des Heren of de litanie van O.L. 
Vrouw? U zult nog wel een rozenkrans heb-
ben, maar een scapuliermedaille is niet 
zo zeker. De vele veranderingen in gods-
dienstbeleving hebben ook onze traditio-
nele Mariaverering niet onberoerd gelaten. 
We moeten dit niet meteen uitleggen als 
verlies of achteruitgang, ook al mis je mis-
schien soms de sfeer van een Marialof. 

Het Vaticaanse Concilie heeft expres geen 
nieuw Mariadogma aan de serie willen toe-
voegen, maar zich veeleer bezonnen op de 
ware plaats van Maria. Zij is daar genoemd 
“De eerst gelovende”, midden in de geloofs-
gemeenschap en niet er boven. Daardoor is 
zij dichter bij ons gekomen, meer herken-

baar als Vrouw en Moeder, als één van ons. 
Iemand die het gewone, vaak harde leven 
kent, met z’n zorgen en twijfels, met z’n ver-
driet en tegenslag. Een moeder van dichtbij 
en niet een ver weg geplaatste koningin. Als 
moeder van Jezus was zij steeds aan zijn 
zijde, tot aan het kruis toe. Zij bleef gelo-
ven, ondanks alles, en in dat geloof is zij ons 
voorbeeld en ook onze hulp. Elke verering 
voor haar is in laatste instantie een eerbe-
wijs aan haar Zoon, bedoeld om steeds be-
tere christenen te worden. 

Maria-devotie zal ons tot overtuigender 
gelovigen maken, levend vanuit de blijde 
boodschap van haar Zoon. Haar bekende 
lofzang, het Magnificat, bezingt niet haar 
zelf, maar prijst de grote daden van God, 
die “De machtigen van de troon stoot en de 
geringen verheft” (Lc.1,52). Vanuit haar bij-
zondere plaats in de heilsgeschiedenis kan 
zij ons behulpzaam zijn in onze dagelijkse 
zorgen: één van haar titels is dan ook “Moe-
der van altijddurende bijstand”. De vele 
kaarsjes bij dat Mariabeeld spreken dan 
ook boekdelen.

Pastoor Pieter Scheepers

Interieur Lambertuskerk 
Het meest opvallende interieurstuk in de 
Udenhoutse Sint Lambertuskerk is onmis-
kenbaar het hoofdaltaar. De uitvoering van 
het altaar met zijn marmeren zuilen, levens-
grote beelden en dat alles rijkelijk voorzien 
van bladgoud is een typisch voorbeeld uit 
het rijke Roomse leven. Het is van de hand 
van Jan Jozef Peeters uit Antwerpen. Het 

fraaie interieur is tot stand gekomen door 
vele schenkingen. De welgestelde Uden-
houtse familie Van Iersel uit de Slimstraat 
heeft daar een belangrijke bijdrage aan 
geleverd. Zo is het hoogaltaar geschonken 
door de ongetrouwd gebleven Arnolda van 
Iersel. Haar moeder schonk in 1841 de ka-
pitale som van 2000 gulden om de preek-
stoel aan te schaffen. De familie wist ook 
al hoe die er uit moest komen zien. De we-
duwe Van Iersel had namelijk al eerder een 
preekstoel geschonken voor de kerk in Den 
Dungen waar zoon Jan pastoor was en zoon 
Frans kapelaan. De Udenhoutse preekstoel 
moest veel gelijkenis vertonen met die van 
Den Dungen. Het ontwerp van de preek-
stoelen is de familie dusdanig goed beval-
len dat ook zoon Arnoldus, die pastoor was 
in Waspik, een soortgelijke preekstoel liet 
ontwerpen voor zijn kerk. 

Bijzondere vermelding verdienen ook de 
kerkbanken. Deze vervingen de versleten 
oude vurenhouten banken. Die waren 105 
cm hoog en de knielbanken waren 27 cm 
hoog. Hierdoor moest iedereen bij het 
knielen kaarsrecht zitten. De armleunin-
gen waren 3 cm breed, dus steunen op de 
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armen was er ook niet bij. Men noemde 
deze banken wel “varkenskooien”, omdat 
elke bank was voorzien van een deurtje. 
Pastoor van der Meijden had in 1939 die 
deurtjes laten weghalen, omdat het geluid 
van het dichtdoen stoorde. De nieuwe ban-
ken zijn in de jaren 1955-1959 vervaardigd 
door de Beierse kunstenaar Leo Bäumler. 
De zijwangen van de banken dragen fraai 
houtsnijwerk met zeer gevarieerde motie-
ven: de litanie van alle heiligen, parabels 
uit het Evangelie, bloemen, bomen en ver-
wijzingen naar Udenhoutse personen en 
activiteiten. In dit kader is nog de volgende 
anekdote bekend. Terwijl Bäumler de kerk-
banken maakte, vroeg Pastoor Prinsen 
eens aan boer Peer van Balkom om ook een 
bank te betalen. Peer antwoordde: “Dat 
wil ik wel doen, maar dan moet er wel een 
varken op staan”. Het werd de bank van de 
verloren zoon waar Bäumler twee varkens 
bij afbeeldde.

Frank Scheffers

Allemaal familie
Als de kerkklok van het Italiaanse dorp ’s 
middags om twaalf uur een melodietje klin-
gelt, zingen mijn moeder en ik als vanzelf 
mee: “Te Lourdes op de berg - verscheen in 
een grot - vol glanzende luister - de Moeder 
van God.” Vol ganzen en luizen verstond ik 
als kind en daar vond ik niets geks aan. Ma-
ria verscheen het liefst aan eenvoudige her-
derinnetjes. Hoewel ik er persoonlijk geen 
kende, woonden die ongetwijfeld in grotten 
vol ganzen en luizen. De Moeder van God 
zou aan al die ellende wel gauw een einde 
maken, wist ik zeker. “Het is mei”, zegt mijn 
moeder, “daarom spelen ze dit liedje na-
tuurlijk.” “Mariamaand”, zeg ik. Voor zoek-
geraakte sieraden en sleutels wenden wij 
ons tot de Heilige Antonius. We roepen de 

Heilige Anna aan voor vriendinnen die maar 
niet aan de man willen geraken, en bidden 
tot de Heilige Rita voor ‘hopeloze zaken’ 
van uiteenlopende aard. Maar van het hele 
regiment heiligen dat ons ter beschikking 
staat, is Maria de onbetwiste aanvoerster.

Mijn oma liep nogal weg met de Heilige 
Maagd. Vandaar waarschijnlijk dat ook mijn 
vader een toegewijd aanhanger was. In de 
meimaand trommelde hij mijn moeder, mijn 
zussen en mij alle zondagen om zeven uur 
uit bed, zodat we in het nabijgelegen Han-
del naar de mis konden. Handel was dan 
wel geen Lourdes, maar Maria was ook daar 
ooit verschenen. Bovendien konden we op 
de fiets. De kans dat ik de verschijning zou 

krijgen waar ik als kind zo vurig om bad, leek 
me in Handel groter dan thuis. Tegelijkertijd 
vreesde ik dat ik, in tegenstelling tot mijn 
grote voorbeeld Bernadette van Lourdes, de 
zaak zou verpesten als het zover was. Zou je 
net zien dat ik de verkeerde kant op zat te 
kijken op het moment dat Maria, gezeten op 
een wolk, heilig naar mij zou zwaaien.

“Ik word protestant”, meldde ik een paar 
jaar later tijdens het avondeten. Bij geschie-
denis had ik gehoord over de misstanden in 
de katholieke kerk en hoe Luther en Calvijn 
de zaak bij de wortels hadden aangepakt. 
“En o ja, dat Maria de Moeder van God zou 
zijn, dat is ook niet helemaal waar.” Mijn 
vaders vork bleef hangen voor zijn open 
mond. “Protestant?”, bracht hij uit. “Dat 
denk ik toch niet!” Mijn vader nam maatre-
gelen. Hij betaalde de kerkbijdrage voor de 
rest van mijn leven in het vooruit, en ook 
die voor de kinderen die ik misschien ooit 
zou krijgen. “Zo”, zei hij tevreden toen hij 
terugkwam van de pastoor. Die meimaand 
fietste ik niet meer mee naar Handel.

In elke kerk die we hier in Italië binnen-
lopen, rennen zoon en dochter af op het 
Mariabeeld. Mijn moeder heeft altijd wel 
ergens een paar euro voor kaarsen. “Voor 
opa”, zeggen we dan. Vroom vouwen we 
een paar tellen onze handen. Vanaf een 
wolk zie ik mijn vader glimlachen.

Anniek van den Brand
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De zusters in Udenhout
Pastoor Felix Cuijpers (1810-1884) van de Udenhoutse Lamber-
tusparochie liet een nieuwe pastorie bouwen naast de nieuwe 
kerk in de Slimstraat. De oude pastorie aan de Kreitenmolen-
straat werd in 1862 op verzoek van de pastoor een klooster voor 
de Zusters van Liefde uit Tilburg. Zij begonnen al meteen in ok-
tober 1862 met lager onderwijs voor meisjes. De paardenstal 
van de pastorie werd omgebouwd tot school. De Felixschool. In 
1871 werkten er al 11 zusters in Udenhout. 

de Felixschool gingen in dezelfde maand 
definitief dicht. Sommige zusters gingen 
mee naar de nieuwe school, bijvoorbeeld 
Zuster Francesco, Zuster Antona en Zuster 
Bernarde. Het klooster raakte begin jaren 
negentig leeg, omdat de zusters naar Til-
burg vertrokken. Vanaf 1993 wordt het ge-
bouw gebruikt als asielzoekerscentrum en 
het wordt gesloopt in1996. Op het terrein 
van het gesloopte klooster zijn seniorenwo-
ningen gebouwd. De naam Felixhof herin-
nert aan het vroegere Huize Felix. Op het 
binnenterrein is een monument geplaatst. 
Frank van der Loo heeft met materiaal van 
het klooster: het beeld van Felix van Valois, 
de plaquette van de eerste-steenlegging en 
het luidklokje van de kapel een blijvende 
herinnering gemaakt.

De zusters van de kleuterschool bleven in 
Udenhout wonen. Ze kregen een huis in 
de Iepenlaan. Het was toen al mogelijk ge-
maakt dat kleine groepen kloosterlingen 
(zusters en fraters) tussen de leken gingen 
wonen. In het Zeeuws-Vlaamse dorp Sluis 
woonden 2 zusters van de Tilburgse con-
gregatie in een huis tussen de inwoners. 
Zij waren actief in de ouderenzorg en het 
maatschappelijk werk; namelijk Zuster 
Agathe van der Ham en Zuster Heleni van 
Moorsel. Toen in 1984 het moederhuis aan 

de Oude Dijk in Tilburg een beroep op hen 
deed om taken op zich te nemen in Huize 
Mater Misericordiae gaven zij daaraan ge-
hoor. Ze wilden net als in Sluis met tweeën 
in een gewoon huis gaan wonen. Zij zoch-
ten in Tilburg en omgeving en vonden hun 
droomhuis in Udenhout, in de Wilgenlaan. 
Een fijn dorp met een fraaie omgeving. Ze 
voelden dat ze er welkom waren en hadden 
goede contacten met de buurtbewoners. 
Naast hun taken in Tilburg zijn zij ook in 
de Lambertusparochie actief geweest als 
lectrices, voorgangsters bij woord- en com-
munievieringen en als lid van de werkgroep 
liturgie. Op 5 mei a.s. zal Zuster Heleni haar 
gouden kloosterfeest vieren. Zuster Agathe 
heeft dat al een paar jaar eerder gedaan. 
Ze hopen nog lang samen in Udenhout te 
kunnen wonen.

Wim Maarse

Hun klooster, Huize Felix, tevens verzor-
gingshuis voor ouderen, werd uitgebreid 
met onder andere een kapel. De zusters 
hebben 112 jaar het onderwijs aan de meis-
jesschool en de kleuterschool verzorgd. 
Zuster Felicita was een begrip in Udenhout, 
evenals Zuster Paulino hoofd van Het Fon-
teintje, de nieuwe kleuterschool die in 1970 
gebouwd werd aan de Koestraat.

Toen het bestuur van de zusterscongrega-
tie het plan lanceerde om een kloosterbe-
jaardenoord op te richten, werd gedacht 
aan Huize Felix, omdat de zusters daar al 
ervaring hadden met de zorg voor ouderen. 
Voor het realiseren van dit plan moest de 
congregatie het schoolgebouw kopen van 
het kerkbestuur. Dat gebeurde in oktober 
1965. Het gemeentebestuur gaf toestem-
ming om een nieuwe school te bouwen in 
de wijk Achthoeven. Die werd op24 januari 
1973 in gebruik genomen. De deuren van 

Job-lezing

De jaarlijkse Job-lezing wordt dit jaar 
gehouden op woensdag 8 mei om  
20.00 uur in de St. Caeciliakerk van  
Enschot. Generaal bd P. van Uhm zal 
deze lezing verzorgen. 

Toegang is gratis.
Zuster Heleni en Zuster Agathe
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Vrienden voor het leven
Tijdens de kerstdagen verandert de woning 
van onze pastoor Pieter Scheepers in één 
grote kerstversiering. Geen moeite blijft 
gespaard; dertien kerstbomen worden er 
opgetuigd en er branden heel veel lampjes. 
Op maandag 14 januari loop ik even binnen 
en tref Maria in de hal van de woning. Ze zit 
op de trap en kijkt meewarig om haar heen. 
“Zo gezellig”, verzucht ze, terwijl ze geniet 
van de warme en gezellige kerstversiering 
om haar heen. Maria Menting verzorgt de 
huishouding bij Pieter en ze heeft met veel 
overgave de woning op 6 december ver-
sierd. Het ziet er ook sprookjesachtig uit. 
“Toch is het weer tijd om alles in een doos 
te stoppen”, zegt ze tegen me. Even lijkt ze 
besluiteloos en zit ze te genieten. Dan zie ik 
de Maria zoals ik haar ken; met een enor-
me energie en werklust. De dozen komen 
te voorschijn en kordaat gaat alle decora-
tie van de wand. Ik weet dat het geen tijd 

is voor koffie. Als ik niet snel verdwijn, dan 
loop ik de rest van de dag dozen te sjouwen. 

Eindelijk krijg ik Maria zo ver dat ze een bak-
je koffie voor me zet. “Nog vier dozen naar 
zolder”, zegt ze. “Maar die zijn te zwaar, dus 
dat mag Pieter doen.” Ik krijg mijn koffie 
en intussen gaat ze gewoon door met haar 
werk. Maria woont samen met haar man 
Geert en haar twee zonen Johan en Ricardo 
in Leuth. Een dorpje van nog geen 2.000 in-
woners in de Ooijpolder achter Nijmegen, 
waar de kersverse priester Pieter in 1996 
zijn eerste parochie kreeg. Ik ben er eens 
gaan fietsen en heb genoten van de prach-
tige dijkjes, de natuur en de wijdheid van 
het landschap. Maria en Geert verhuisden 

naar Leuth toen Maria daar kraamverzorg-
ster werd. Ze waren heel actief in het dorp 
en runden de kantine bij de voetbalvereni-
ging ‘VVLK’, waren koning en koningin bij de 
Schutterij ‘De Vriendenkring’ en hun jon-
gens waren misdienaar bij Pastoor Pieter. 
Maria vertelt graag over die periode: “Met 
de kermis komt heel het dorp samen in 
de tent en wordt er gedanst. Het was een 
schok voor het dorp toen ik met de Pastoor 
een dansje maakte. Iedereen stond stil en 
keek er met verbazing naar.” Een mooie 
periode, tot Geert erg ziek werd en Maria 
thuis de fulltime verzorging op zich nam. Ik 
kan me voorstellen dat Geert met de inzet 
en toewijding zoals wij die van Maria ken-
nen zich tot op de dag van vandaag geen 
betere verpleegster kan wensen. 

“Geert is een schat, maar vraagt veel aan-
dacht. Door zijn dementie heb ik soms wel 

eens het gevoel dat ik er alleen voor sta”, 
zegt Maria tijdens haar werkzaamheden. 
“Het is zo fijn als ik dan twee dagen in de 
week naar Pieter kan gaan om voor het 

huishouden te zorgen. Het geeft mij de mo-
gelijkheid om even bij te tanken; even een 
ander verhaal. Ik begon als invalster, maar 
ik zou het nu voor geen goud meer willen 
missen. Rome is te ver weg, maar binnen 
het bisdom verhuis ik mee”, vertrouwt ze 
me toe. Met Pieter deelt ze haar hobby om 
plakboeken te maken. Een kast vol over 
Claus, Juliana, de Paus en nog veel meer. 
Eén dag per jaar gaan ze samen een dagje 
uit. Gezellig winkelen in Volendam, Maas-
tricht of Luxemburg. Ook het rijmen is een 
gemeenschappelijke hobby. “Tot Pieter in 
februari aan me vraagt om te stoppen met 
praten in rijmvorm”, lacht ze. Als ik dan gek-
scherend een grapje maak over Pieter zijn 
rijmelarij moet ze hem zoals altijd verdedi-
gen. “Pieter verdient meer waardering en 
werkt heel hard”, komt er serieus uit. Pieter 
is een soort maatschappelijk werker voor 
Maria en een vriend voor het leven. Laat ik 
daar dus maar niet tussen komen. Het eten 
is intussen klaar. Maria houdt van gezellig-
heid en steekt er knus een kaarsje bij aan 
en schenkt een wijntje in. Tijd voor mij om 
op te stappen en thuis even bij te komen 
van deze zorgzame wervelwind. 

Harold Vugs

De Johannes XXIII-parochie is op zoek naar een echtpaar 
dat de huwelijksvoorbereiding kan verzorgen. 

De huwelijksvoorbereiding wordt gegeven in groepjes van 4-6 aanstaande echtparen. 
Er zijn 2 bijeenkomsten per groep, steeds ‘s avonds van 20-22 uur. De vrijwilligers 
zullen ongeveer 1 maal per jaar de 2 bijeenkomsten voor één groep begeleiden. 
Er is een draaiboek voor beide avonden beschikbaar.  We hopen op uitbreiding 
omdat de werkgroep parochiebreed de huwelijken voorbereid. 

Voor meer info: pastoor Pieter Scheepers.
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PINKSTEREN

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, 
waren zij allen op één plaats bijeen. 
Plotseling kwam er uit de hemel een 
geraas alsof er een hevige wind opstak, 
en het vulde heel het huis waar zij wa-
ren. Er verschenen hun vurige tongen, 
die zich verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten. Zij raakten al-
len vol van heilige Geest en begonnen 
te spreken in vreemde talen, zoals de 
Geest hun ingaf.

(Handelingen 2, 1-4)

In vuur en vlam voor elkaar
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren: voor menigeen misschien 
wat ‘ongemakkelijke’ christelijke feestdagen. Want uit de dood 
verrijzen, naar de hemel opstijgen en neerdalen van vurige ton-
gen zijn geen alledaagse en begrijpelijke beelden. Toch kunnen 
ze boeiende inspiratiebronnen zijn, óók in onze tijd.

Van dankdag naar geboortefeest
Oorspronkelijk waren de drie feesten ge-
beurtenissen die mensen als één geheel 
beleefden en vierden. Maar langzamer-
hand groeiden ze steeds verder uit elkaar 
en kwamen ze afzonderlijk op de kalender 
te staan. Ooit begonnen als een dankdag 
voor het gewas, zeven weken na Pasen, 
veranderde het Pinksterfeest langzaam 
van oogstfeest naar pelgrimsfeest. Vele 
eeuwen geleden kwamen talloze joodse 
pelgrims vijftig dagen na Pasen aan in Je-
ruzalem om daar met elkaar Pinksteren te 
vieren. En passant brachten ze dan na veer-
tig dagen dikwijls ook een bezoek aan de 
Olijfberg om Jezus’ afscheid van zijn leerlin-
gen (Hemelvaart) te gedenken. In de loop 
der jaren ontwikkelde Pinksteren zich voor 
christenen vooral tot een feest met een 
bijzondere en vreugdevolle inhoud: de ge-
boorte van de kerk.

Vier klanken, één geheel
Onze nieuwe Johannes XXIII-parochie is in-
middels de kraamtijd alweer voorbij en de 
eerste levensmaanden van de nieuw gebo-
rene zijn heel voorspoedig en hoopgevend 
verlopen. En met de symboliek van Pinkste-

ren in het vooruitzicht kan het niet anders of 
deze koers gaat zich ongetwijfeld doorzet-
ten. Want in de afgelopen maanden heeft 
iedereen kunnen ervaren dat er een goede 
geest aanwezig is in de kersverse parochie. 
Een ‘heilige’ geest; ‘heilig’ in de betekenis van 
helend, heil brengend, heel-makend. Geen 
vreemde talen, wel vier klanken en toch één 
geheel. Pinksteren reikt ons ook beelden van 
vuur en wind aan. Vuur is al sinds mensen-
heugenis van levensbelang. Vuur als warmte 
en licht voor elkaar. Vuur dat in je kan bran-
den en jezelf vol vuur kan maken, je in vuur 
en vlam kan zetten. Vurige tongen, vol pas-
sie en elan naar elkaar uitspreken waarvoor 
je wilt gaan, wat je voor ogen staat, wat je 
van binnenuit drijft. Net zoals adem en wind: 
weliswaar onzichtbaar, maar ze gaan als het 
ware dwars door je heen, verfrissen en zet-
ten je in beweging. Zo bekeken kan Pinkste-
ren een authentieke inspiratiebron zijn voor 
onze nieuwe Johannes XXIII-parochie.

Aggiornamento
Sinds het eerste Pinksterfeest heeft de kerk 
vele opvolgers van Petrus als leiders ge-
kend. Alle pausen drukten hun eigen stem-
pel op hun pontificaat. Gemeenschappelijk 

voor allen van hen was een voorafgaand 
conclaaf. Maar een concilie… lang niet alle 
pausen riepen zo’n mondiaal kerkelijk be-
raad bijeen. Het is een van de grote ver-
diensten van paus Johannes XXIII geweest 
dat hij dat eind 1962 wél deed: een oproep 
om de kerk bij de tijd te brengen. Helaas 
heeft hij het einde van die kerkvergade-
ring niet meer mogen meemaken, want hij 
overleed nu bijna vijftig jaar geleden, op 3 
juni 1963: eerste Pinksterdag. Zijn oproep 
om de kerk te moderniseren en net als de 
leerlingen van Jezus met Pinksteren naar 
buiten te treden is nu dus bijna een halve 
eeuw oud. En eigenlijk klinkt deze oproep 
momenteel nog indringender dan ooit te-
voren. Een boeiende uitdaging voor de 
nieuwe kerkelijke opperherder in Vaticaan-
stad: zet de ramen wijd open!

Jan Simons

Pater Monaldus van den Broek (1914-2008)

Een karakteristieke Biezenmortelse Kapucijn

Op 31 januari 2008 overleed in het Til-
burgse Kapucijnenklooster Pater Monal-
dus van den Broek in de gezegende leeftijd 
van bijna 94 jaar. Onder zijn levensmotto 
‘Gods woord spreken en met volle teugen 
van het leven genieten’ was deze zeer ka-
rakteristieke Kapucijn 33 jaar pastoor van 
Biezenmortel, dat hij hoedde als een va-
derfiguur. Gekscherend werd hij de burge-
meester van d’n Biezenmortel genoemd. 
Bij officiële gelegenheden in Biezenmortel, 
waar de burgemeester van Udenhout en la-
ter die van Haaren uitgenodigd werd, was 
het Pater Monaldus die steevast naast de 
officiële burgervader de show stal met zijn 
met humor doorspekte sappig Brabants. 
Op zijn typische manier: als een man met 
trots, charmes, vleiend en strelend naar de 

medemens wist hij in het dagelijks leven 
zijn parochianen te motiveren. 

Pater Monaldus werd geboren als Marinus 
Hendrikus van den Broek op 15 februari 
1914 in Nuenen. Hij was het derde kind en 
tevens de oudste zoon uit een gezin van 
twaalf kinderen. Zijn vader was voorwerker 
bij de gemeente. Het gezin Van den Broek 
woonde niet ver van een Kapucijnenkloos-
ter. De paters kwamen vaak bij hen op be-
zoek en op die manier maakte Pater Monal-
dus kennis met de orde van de Kapucijnen. 
Op het seminarie heeft Monaldus filosofie 
en theologie gestudeerd. Bij het noviciaat 
kreeg hij de naam Monaldus, die toebe-
hoorde aan een prediker in het voormalige 
Joegoslavië. In 1940 werd Monaldus tot 

priester gewijd. Een jaar later werd hij tot 
leraar benoemd aan het Klein Seminarie. 
Hij gaf er onder andere les in wiskunde. In 
1943 werden vrijwilligers gevraagd om zich 
voor te bereiden op een eventuele uitzen-
ding naar Rusland. Als de oorlog afgelopen 
zou zijn zou er getracht worden contact te 
leggen met de Russische bevolking. Met het 
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Kom naar Sint Job op 12 mei
Elk jaar op een zondag kort na 10 mei – het naamfeest van Sint 
Job – vindt in Berkel-Enschot de aloude Jobbedevaart plaats. 
Eeuwenlang trokken duizenden pelgrims op de Jobzondag in 
mei naar de St. Caeciliakerk in Enschot. 

In de kerk werd ‘de heilige man Job’ aange-
roepen tegen zweren, gezwellen en andere 
huidaandoeningen, op het plein rond de 
kerk was er sprake van een levendig volks-
feest. Maar in de tweede helft van de vorige 
eeuw nam de belangstelling geleidelijk af, 
en de bedevaart zou waarschijnlijk verdwe-
nen zijn (net als dat in Helvoirt en Heeze het 
geval is), als de Stichting Sint Job zich niet 
vanaf 1991 had ingespannen om het eve-
nement te behouden. Aan de eeuwenoude 
traditie werd een nieuwe en eigentijdse 
invulling gegeven met een programma vol 
folkloristische en culturele accenten. En 
met succes: al 20 keer is de Jobbedevaart 
een levendig feest geweest met zo’n 1500 
tot 3000 bezoekers. 

Wie was Job eigenlijk?
Job is de hoofdfiguur uit het Oudtestamen-
tische boek Job. Hij was een rijk en recht-
schapen mens: ‘Er leefde in het land Oes 
eens een man, die Job heette; hij was onbe-
rispelijk en rechtschapen, vreesde God en 
vermeed het kwaad. Zeven zonen en drie 
dochters waren hem geboren. Hij bezat 
zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend 
kamelen, vijfhonderd span runderen, vijf-
honderd ezelinnen en zeer veel dienstvolk.’ 
Maar de duivel wedde met God dat Job zijn 

geloof zou verzaken als zijn voorspoed hem 
werd ontnomen, en hij trof hem zwaar: Job 
verloor zijn geliefden en heel zijn rijkdom, 
hij belandde in opperste armoede en onder 
de zweren op de mesthoop. In het boek Job 
lezen we dan hoe zelfs Jobs vrienden hem 
verlaten, hoe hij desalniettemin standvas-
tig en oprecht blijft en zijn geloof behoudt, 
en hoe hij uiteindelijk zijn gezondheid en 
zijn geluk terugkrijgt. Het is een wonder-
lijk verhaal, dat al heel oud moet zijn. In de 
kern is het een mooi lijdensverhaal, waar-
uit je moed en lering kan putten, en dat 
zal wel de reden zijn dat het boek Job altijd 
zoveel belangstelling heeft getrokken. Het 
is vast ook de reden dat Sint Job een hei-
lige is, want eigenlijk kan dat helemaal niet. 
Heiligen stammen uit de historische tijd 
en zijn door de Kerk eerst zalig en daarna 
heilig verklaard. Geen figuur uit het Oude 
Testament voldoet aan die vereisten, zeker 
niet Job die mogelijk helemaal niet bestaan 
heeft. Maar in de volkstraditie is Job de Hei-
lige Man Job geworden, en zo hebben we in 
Enschot een prachtige traditionele bede-
vaart naar een heilige die geen heilige is. 

De Jobzondag is dit jaar zondag 12 mei. Hij 
begint om 11.00 uur met een Jobviering in 
de Sint Caeciliakerk, gevolgd door het plein-

feest in de middag. De ingrediënten zijn 
vertrouwd: Brabantse volksmuziek, onder 
meer een optreden van Lya de Haas, een 
muziekprogramma in de kerk, straatthea-
ter, oude ambachten en kinderactiviteiten. 
Kom mee genieten van een gezellig dorps-
feest, Enschot is vlakbij! U bent van harte 
welkom.

Jos Loonen
Voorzitter Stichting Sint Job Berkel-Enschot

doel de in de elfde eeuw ontstane scheiding 
met de Rooms Katholieke kerk ongedaan 
te maken en de Slavische volkeren weer 
bij Rome te voegen. De “Russische paters” 
verdiepten zich in de Oosterse theologie, 
Byzantijns-Slavische ritus en de Russische 
taal. Ze vierden bovendien in het Kapucij-
nenklooster wekelijks een mis in Byzantijnse 
stijl en droegen zelfs zeer lang achterover-
gekamd haar, wat zelfs de “leken” toen nooit 
zó droegen, - en de Kapucijnen al helemaal 
niet; die hadden als kapsel een smalle ring 
van kortgeknipt haar rond een verder kaal-
geschoren hoofd. Helaas was het allemaal 
voor niks, want na de oorlog bleef de Russi-
sche grens gesloten voor de missionarissen. 

Monaldus werd rondtrekkend predikant. 
Overal in Nederland gaf hij missies, pa-
rochieretraites, retraites aan middelbare 
scholen, ambachtsscholen, kweekscholen 
en bezinningsweken in gevangenissen. Ver-
der heeft hij gewerkt in arbeiderswijken, 
bijvoorbeeld in Nijmegen en Breda. Hij ver-

gaarde daarbij een enorme mensenkennis 
en dat kwam van pas toen hij in 1969 werd 
benoemd tot rector van de Kapucijnenkerk 
in Biezenmortel. De Kapucijnen waren in-
middels vertrokken uit het klooster en Mo-
naldus trok in bij de nieuwe bewoners, de 
zusters Franciscanessen. Monaldus ging 
met zijn tijd mee. Toen het mogelijk was om 
als bestuur van de parochie de verantwoor-
delijkheid wat meer te spreiden nam hij die 
mogelijkheid met beide handen aan. Begin 
jaren tachtig werd het oude kerkbestuur om-
gevormd tot een modern parochiebestuur 
met parochievergadering. Via een diep-
gaande cursus van een jaar werden mensen 
klaargemaakt om met de verantwoordelijk-
heid voor de leiding van de parochie op een 
goede manier om te gaan. Dit leidde tot een 
primeur in het bisdom Den Bosch. In 1982 
had Pater Monaldus het jongste parochiebe-
stuur van het Bisdom. En dat was nog niet 
alles; het waren ook allemaal dames. 

Pater Monaldus was er graag bij als er wat 

te doen was; zo was hij jarenlang geestelijk 
adviseur van voetbalclub VCB, voorzitter 
van het bestuur van het gemeenschaps-
huis, het schoolbestuur, met carnaval de 
“Kleuvenherder” en de grondlegger van het 
genootschap van d’n Udenhoutse broeder. 
Toen ook de zusters in 1994 vertrokken uit 
Biezenmortel betrok Pater Rector de voor-
malige onderwijzerswoning aan de over-
kant van de straat. Daar woonde hij naast 
Cafetaria ’t Capucijntje en Café de Poater, 
zo genoemd als een eerbetoon aan het goe-
de werk dat de Kapucijnen in het algemeen 
en Monaldus in het bijzonder voor Biezen-
mortel hebben verricht. 

In 2002 verhuist Monaldus naar het klooster-
verzorgingshuis in Tilburg, maar niet voordat 
hij op zijn kenmerkende manier een waardig 
opvolger had geregeld in de persoon van Pa-
ter Kleophas van Laarhoven die zich in no-
vember 2002 als Pater Sjef voorstelde. 

Frank Scheffers

De werkgroep 
kindercatechese kan 
extra hulp gebruiken. 
Voor meer info: Marloes Robben.
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Pasen is geen sprookje
Wat is Pasen? Pasen draait om de moord 
op een man. Hij wordt in een graf gelegd. 
Drie dagen later blijkt het leeg en wordt de 
man, verrezen en wel, waargenomen. Van 
hem hebben de gelovende christenen tot 
op heden volgehouden dat Hij God is. Het 
verhaal van Pasen wordt zó verteld dat je 
meemaakt dat mensen plotseling begrijpen 
met wie ze te maken hebben. Als Judas zelf-
moord pleegt, begrijpt hij wie hij verraden 
heeft. Als Petrus Jezus verloochent (‘Ik ken 

hem niet’) en de haan gaat kraaien, weet hij 
wie Jezus is. Zo vergaat het Maria Magda-
lena en de anderen. Voor allen geldt steeds 
hetzelfde: het was alsof ze iets nooit goed 
begrepen hadden. Het wezenlijke aan Jezus 
was aan hun aandacht ontsnapt. Ze hadden 
niet begrepen wie hij was. Nu pas.

Ik ga nu niet beweren dat de zaak er voor 
mij begrijpelijker op wordt door te zeggen 
dat Judas, Petrus en Maria Magdalena nu 
dan eindelijk beseften dat Jezus God was. 
Toch is dat waar heel het christelijke geloof 
om draait: God is mens geworden, gestor-
ven en verrezen. Dat is geen sprookje. De-
genen die zijn levensverhaal hebben opge-

tekend hebben wel degelijk de pretentie 
feiten te registreren. Juist omdat het niet 
om een mythische, bedachte figuur gaat, 
maar om een mens van vlees en bloed, 
krijgt alles zijn schokkende, smartelijke, 
hartveroverende betekenis. Deze man in 
wie geen kwaad te vinden was, sterft aan 
het kruis. Het ontroert vooral, want wie ver-
langt er niet naar om verzoend te worden, 
en iedereen weet hoe moeilijk het is om te 
vergeven. Daar draait Pasen om.

Pasen gaat om nog iets anders. Het heeft 
ons opgescheept met de vraag: wie zou jij 
geweest zijn tijdens de Goede Week, hoe 
zou jij gehandeld hebben? Zoals Pilatus 
(politiek correct en hoe laf)? Judas? Petrus? 
De soldaten? Veronica? Natuurlijk is de ver-
leiding groot om - de afloop kennende - te 
hopen dat je minstens Simon van Cirene 
zou zijn. Hij is de enige omstander die Jezus 
niet uitjouwt, bespuugd, bespot of pootje 
gelicht heeft en die het kruis zelfs heeft hel-
pen dragen. Ja, hoe zouden wij ons gedra-
gen hebben? Stel u kwam toevallig langs, 
daar op Golgotha. U ziet een executie en 
een menigte toeschouwers. Zou u denken 
‘wat een verschrikkelijk tafereel’ en vervol-
gens gewoon doorlopen en het tafereel uit 
uw gedachten bannen? Zou u meegesleurd 
zijn door een collectieve lust om een weer-
loos en onttakeld iemand te kwellen? De 
verleiding is groot om dit ten stelligste te 
ontkennen. Toch gebeurde het toen. Nie-
mand zag wie Jezus was.

Een onverhoeds krachtige en geen enkel 
mooi weer spelende verbeelding van Pasen 
is Mel Gibson’s The Passion of the Christ. Het 
is een film met veel bloed geworden, maar 
dat wil nog niet zeggen dat de film bloeddor-
stig is, dat die het lijden zou verheerlijken. Ik 
moet zeggen dat ik ertegenop zag om de film 
te bekijken. Toch, ondanks de heftigheid, 
vond ik het een uitgesproken poëtische film, 
met verrassend zachtmoedige momenten. 
Waar Gibson maar een kiertje menselijk-

heid in de haatspiraal kon vinden, nam hij 
zijn kans waar. Dat The Passion of the Christ 
lijden verheerlijkte (zoals ik veelvuldig heb 
horen beweren door vrijzinnige theologen), 
heb ik niet kunnen ontwaren. Het was bij tijd 
en wijle een gore vertoning en juist dat deed 
je beseffen dat het Jezus uiterst ernst was 
met zijn voornemen om alles voor de men-
sen over te hebben.

Lijden vraagt om verlichting, om oplossin-
gen. Lijden verheerlijken in plaats van pro-
beren te verlichten is onzinnig. Maar juist 
dat maakt het Goede Vrijdag en Pasen er 
niet gemakkelijker op. Het lijden van Jezus 
moet op zijn diepst geweest zijn toen Hij 
zich voor het laatst nog net uit de voeten 
had kunnen maken en God smeekte ‘deze 
beker aan Mij voorbij te laten gaan’. Het 
moeten momenten van volslagen deso-
laatheid geweest zijn bij de gedachte aan 
de haat die hem ten deel zou vallen. Toch 
leverde Hij zich uit: ‘uw wil geschiede’. Dat 
maakt het zo moeilijk om Pasen te begrij-
pen. Er is in het kerkelijk jaar geen heerlij-
ker moment dan na afloop van de paaswa-
ke, als gelovigen elkaar de hand schudden 
en elkaar Zalig Pasen wensen: Christus is 
verrezen, ja Christus is waarlijk verrezen. 
Het klinkt alsof er iets op het nippertje toch 
nog gelukt is.

Het blijft onbegrijpelijk: een machteloze 
God die zich laat belasteren, krenken en 
dodelijk verwonden om mensen te laten 
zien wat liefhebben is. En toch geloof ik het 
van harte. Het kan gewoon niet anders. Elke 
andere betekenis zou ongeloofwaardig zijn. 
God houdt van mensen. Hij neemt ons zo-
als we zijn. En Hij vraagt van ons te worden 
zoals we kunnen zijn. Hoe? Kijk naar Jezus... 
Hij is de mens naar Gods hart. Hoe meer we 
worden zoals Hij, hoe meer we vrede zullen 
vinden met God, met elkaar, vrede ook in 
uw hart. Ik wens het u van harte toe. 

Zalig Pasen! Jezus is waarlijk verrezen!

+Rob Mutsaerts
Hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch

Hoe maak je de goede week goed?
1. Delen en dienen
 Geef aan goede doelen, deel je vreugde met je naasten (maak bijvoorbeeld een 

paastraktatie voor je buren), wees dienstbaar.
2. Bidden en bedaren
 Aanbidding, stilte, rust, innerlijke ruimte, overweging van Christus’ lijden, luiste-

ren naar sacrale muziek.
3. Vasten en vernieuwen
 Het vasten en de onthouding op Goede Vrijdag kun je verbreden door daden van 

vernieuwing, zoals je huis opruimen en misschien ook je binnenste, bijvoorbeeld 
door middel van een biecht.
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Kinderkoor Eigen-Wijs bestaat sinds september 2012. Het is ont-
staan door het samengaan van de kinderkoren uit de voorma-
lige parochies St.Caecilia in Enschot en St. Willibrordus in Ber-
kel. We repeteren elke maandag van 17.00 tot 18.00 uur in de 
parochiezaal in Berkel. Vanaf het begin zingen zowel jongens als 
meisjes mee in het kinderkoor. 

Kinderkoor Eigen-wijs

Momenteel zijn we met 15 zangers in de 
leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. Onze bege-
leidingsgroep, zowel muzikaal als organisa-
torisch, bestaat uit Marie-Louise Vermeu-
len (piano), Milou Hofland (dwarsfluit) en 
Hilde Remmers (dwarsfluit). Eigen-Wijs is 
een parochieel kinderkoor dat vieringen in 
de Willibrorduskerk en de Caeciliakerk op-
luistert. Elke maand is er een gezinsviering 
in één van beide kerken, maar we zingen 
ook graag bij communievieringen en doop-
dankvieringen in beide kerken. 

Dit jaar heeft kinderkoor Eigen-Wijs voor 
het eerst, en met succes, meegezongen tij-
dens de carnavalsmis in Enschot, samen 
met InBetween. Waar mogelijk zingen we 
ook bij andere activiteiten. Zo zong Eigen-
Wijs eerder mee tijdens de kersttocht, trad 
op tijdens St. Job en het Driekoningenzingen 
en zong afgelopen jaar op de Open Monu-
mentendag. Ook zingen we buiten de paro-
chie als we daarvoor gevraagd worden. Een 

aantal jaren hebben we gezongen in het St. 
Elizabethziekenhuis. Ons repertoire bestaat 
voornamelijk uit liedjes die in dienst staan 
van de liturgie. Deze liedjes zijn geschreven 
voor kinderen. Het zijn leuke liedjes die de 
kinderen aanspreken en ook met plezier 
door de kinderen gezongen worden. Als we 
voldoende tijd overhouden tijdens de repe-
tities leren we ook andere liedjes die we kun-
nen zingen bij gelegenheden buiten de kerk.

Om samen fijn te kunnen zingen, worden 
er activiteiten georganiseerd om de betrok-
kenheid en saamhorigheid te vergroten en 
zo de onderlinge sfeer goed te houden. Voor 
deze “teambuilding” en om gewoon gezellig 
samen te zijn, gaan we elk jaar een weekend 
op kamp. Supergezellig! Meestal is er jaar-
lijks ook nog een uitstapje. Afgelopen twee 
jaar zijn we samen met de misdienaars naar 
Den Bosch geweest, waar door het bisdom 
een dag voor kinderen georganiseerd werd.
Leuk om hier te vermelden is de fijne sa-

menwerking tussen kinderkoor Eigen-Wijs 
en jongerenkoor Pippijn. We hebben en-
kele keren samen een mis gezongen. Door 
deze samenwerking is het makkelijker voor 
zangers om door te stromen en gezellig te 
blijven zingen in een koor. De meeste kin-
deren stoppen met het zingen bij kinder-
koor Eigen-Wijs als ze naar het voortgezet 
onderwijs gaan. De kinderen die toch wel 
willen blijven zingen in een koor omdat ze 
samen zingen heel leuk vinden, kunnen 
dan gaan zingen bij jongerenkoor Pippijn. 
Omdat ik zelf met heel veel plezier al vele 
jaren in een koor zing, hoop ik dat op deze 
manier heel veel kinderen blijven zingen en 
ook als volwassene gaan zingen in een koor.

Zingen is niet alleen heel leuk, het is een 
goede manier van ontspanning en samen 
zingen brengt gezelligheid en saamhorig-
heid. Het geeft mij enorm veel voldoening. 
Kinderkoor Eigen-Wijs wil graag nieuwe 
zangers erbij, hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Kinderen tussen 7 en 12 zijn dan 
ook van harte welkom om mee te komen 
zingen. Kom als kennismaking maar eens 
luisteren in een gezinsviering of kom een 
kijkje nemen bij de repetitie.

Tiny van Hal-Laurenssen,
dirigente 

De Lambertuskerk zoekt mensen die iedere zondag na de Mis 
koffie willen schenken op het parochiecentrum. 

Voor meer info: Tiny van Asten.
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gen met hen God aan het licht als we brood 
delen. We koesteren de verhalen van Jezus, 
niet om er macht mee uit te oefenen, maar 
omdat we van die verhalen houden. Dat al-
lemaal heeft de communie in zich. 

We moeten dus niet de kinderen ervan af-
houden om naar Jezus’ tafel te komen. Maar 
we zouden de andere kerkelijke samenkom-
sten een beetje op die communie moeten 
laten lijken. We moeten van de populariteit 
van de eerste communie iets leren: van het 
feestelijke, het spontane, van de eenvoud 
van het gebaar en de ruimte die er voor kin-
deren is. Jezus beloofde zijn volgelingen, dat 
zij Gods liefde zouden voelen. En dat precies 
is ook onze opdracht: de mensen laten on-
dervinden dat God hen welkom heet aan 
zijn tafel. God begrijpt hoe moeilijk het le-
ven kan zijn en Hij veroordeelt niemand. Ie-
dereen is onvoorwaardelijk welkom: de zon-
daars voorop. Maar aan schreeuwers langs 
de kant heeft Jezus een broertje dood.

Anna Kruse

Het feest van de eerste communie
Wie mij liefheeft zal ervaren dat God van hem houdt’, zei Jezus 
in het evangelie. De parochies van ons bisdom zitten op dit  
moment midden in alle Communievieringen. 

Ook in onze parochie gaan weer veel kinde-
ren hun Eerste Heilige Communie ontvan-
gen. 100 communicantjes is veel. Zoveel, 
dat sommigen hun hoofd schudden. Ze ge-
loven er niet zo hard in. ‘Dat doen ze maar 
om de cadeautjes!’ hoor ik ze denken, en 
vaak zeggen ze het ook. Ik begrijp de op-
merking wel. Voor sommige kinderen is de 
communie het tweede bezoek aan de kerk 
sinds hun doop. 

Je kunt het echter ook heel anders zien. Je 
kunt ook zeggen dat de eerste communie 
een sacrament is, een feest, dat ook door 
moderne mensen wordt gewaardeerd. Het 
hoort tot de tradities die de stormen van 
de tijd overleven. Het spreekt sterk tot de 
verbeelding, ook van moderne mensen. 
Vergeten we niet dat er tijden zijn geweest 
waarin gelovigen zich verheugden op de 
zondag, waarin ze zich met plezier in hun 
‘s zondagse kleren hesen om elkaar in de 
kerk te ontmoeten, om muziek te horen en 
onder de indruk te komen van de plechtig-
heid. Ik denk dat alle vieringen die vroeger 

op massale deelname konden rekenen ooit 
beleefd zijn als iets dat in de mode was en 
waar je absoluut bij wilde zijn. Pas toen de 
tijden veranderden en bepaalde geloofs-
praktijken niet meer bij het levensgevoel 
pasten, ontstond de neiging om ze te ver-
plichten. Toen werd het “mógen” een “móe-
ten”. Toen werd de bevrijding een last en 
het feest een straf.

Zo valt het de meeste mensen zwaar om 
tussen televisie en computer, massacon-
certen, sportclubs en ‘druk-druk-druk’, 
de kerk een plek te geven in hun dagelijks 
leven. Voor Jezus’ boodschap is er wel ge-
hoor, maar de vormen van samenzijn, van 
vertellen en luisteren moeten bij de tijd 
worden gebracht. De overdracht van het 
geloof is in een crisis. En temidden van 
deze tumultueuze veranderingen blijft de 
eerste communie overeind. De kinderen 
laten wij in een hartverwarmend feest voe-
len dat ze de moeite waard zijn, dat ze voor 
ons heilig zijn, dat ze Gods kinderen zijn en 
dat ze bij de grote mensen horen. We bren-

Willibrord, de eerste bisschop van Utrecht en patroon van de Nederlandse 
kerkprovincie, ligt in Echternach begraven. De Springprocessie, die dinsdag 
na Pinksteren gehouden wordt, eindigt bij zijn graf. Twee stappen vooruit, 
één achteruit. Dat is wat de meeste mensen weten van de Springprocessie 
in Echternach. Dat dit niet klopt en het in feite een ’religieuze dans’ is naar 
het graf van de apostel van de ’lage landen’, is redelijk onbekend. Religieuze 
dansen kwamen in de Middeleeuwen op meer plaatsen voor. Vaak waren 
het gekerstende voortzettingen van heidense gebruiken. Voor Echternach 
is daar trouwens geen bewijs voor. Feit is wel dat al spoedig na de dood van 
Willibrord in 739 hele stromen pelgrims naar het graf van de heilige in Ech-
ternach kwamen. De oudste vermelding van een ’grote driesprong’ ter ere 
van Sint Willibrord dateert uit de elfde eeuw.

Springprocessie Echternach 

’Dansende heiligen’
In die tijd waren er verschillende manieren 
van springen door de zogenaamde ’dan-
sende heiligen’: pelgrims die in een noodsi-
tuatie een belofte hadden afgelegd of zich 
onder de bijzondere bescherming van de 
heilige hadden gesteld. Sommige pelgrims 
sprongen naar rechts en naar links en naar 
voren, bleven dan voor een gebed of lied 
staan, en gingen zo door tot ze in de basi-
liek waren. Er waren ook staande heiligen, 
die de sprong vervingen door een drievou-
dige stap. Later ontstond de huidige drie-
sprong. Dat men daarbij naar voren en naar 

achteren springt, is een bekend beeld dat 
echter niet klopt. Dit is mogelijk ontstaan 

Lambertuskerk : zondag 7 april
Caeciliakerk : zondag 21 april
Willibrorduskerk : zondag 26 mei
Josephkerk : zondag 2 juni

doordat de processie onderweg wel eens 
stagneerde. De pelgrims moesten dan een 
pas op de plaats maken of zelfs terugwij-
ken, waardoor de indruk ontstond dat er 
systematisch achteruit gesprongen werd. 
Deze foutief beschreven wijze van springen 
werd al in de 19de eeuw door ooggetuigen 
weerlegd. Desondanks waren er altijd weer 
groepen, die zich verplicht voelden om vast 
te houden aan deze vermeende traditie en 
voor- en achteruit sprongen. Sinds 1947 
wordt er alleen naar voren gesprongen, een 
pas zijwaarts naar links en dan een pas zij-
waarts naar rechts.



11

Dezelfde melodie
De processie wordt begeleid door muzi-
kanten die steeds dezelfde melodie spe-
len. Deze grijpt terug op een eenvoudig 
volkswijsje, dat men in heel Europa in 
verschillende varianten terugvindt. Dat 
de springprocessie ook moderne pelgrims 
nog aanspreekt, komt doordat het ’sprin-
gen’ het mogelijk maakt om met het hele 
lichaam te bidden. Het is een uitdrukking 
van vreugde, maar ook een echte boete-
oefening, omdat het een flinke inspan-
ning vraagt. De processie geeft het gevoel 
samen met de gemeenschap van het volk 
van God onderweg te zijn naar het eeuwi-
ge doel. De Springprocessie in Echternach 
trekt jaarlijks zo’n 14.000 pelgrims, onder 
wie diverse groepen uit Nederland. Ook 
zijn elk jaar enkele Nederlandse bisschop-
pen bij de springprocessie aanwezig.

Mozaïek-bijeenkomsten in de St. Caeciliakerk
Al bijna twintig jaar vinden in de St. Cae-
ciliakerk in Enschot twee maal per jaar zo-
genaamde Mozaïek-bijeenkomsten plaats. 
Dat zijn open avonden, waarop iedereen 
met zijn of haar achtergrond en levens-
verhaal welkom is. Meestal rond een on-
derwerp op het raakvlak van zingeving en 
maatschappij. Vaak ingeleid door enthousi-
aste, betrokken en kundige sprekers. Spre-
kers waren o.a . Majoor Boszhardt, abt Ton 
Baeten, Bob Goudzwaard, Tonny van der 
Meulen, Pater Poels, Gerard van de Kam 
en Erik Jurgens. Medio januari van dit jaar 
ontvingen we in de druk bezette parochie-
zaal voormalig hoogleraar kerkgeschiede-
nis Jan Jacobs. Hij hield een boeiend be-
toog over de betekenis van paus Joannes 
XXIII met als titel: ‘Johannes XXIII, één te 

midden van velen?’ Dat vraagteken werd 
tijdens zijn lezing weggewerkt. Ondanks 
het relatief korte pausschap, heeft Angelo 
Guiseppe Roncalli veel betekend voor de 
veranderingen in kerk en samenleving. Hij 
nam het initiatief tot het Tweede Vaticaans 
concilie. En met de onder zijn leiding voor-
bereide documenten bepaalde hij ook een 
groot deel van de inhoud van dat concilie. 
Jan Jacobs verwoordde zijn pausschap als 
volgt: “Sommige pausen vereenzelvigen 
zich met pausschap, zij zijn als het ware de 
functie. Johannes XXIII bleef vooral mens 
in zijn functie als paus.” Al met al een zeer 
interessante lezing, waar veel parochianen 
van genoten hebben. 

Sinds 2005 valt de voorjaarsbijeenkomst 

samen met de Job-lezing, die vaak voor-
afgaat aan de viering van het Job-feest. In 
deze lezingen wordt getracht de thema ’s uit 
het Job-verhaal te verwoorden via de per-
soonlijke verhalen en ervaringen van he-
dendaagse Nederlanders. Vaak zeer indrin-
gende verhalen met veel zeggingskracht 
van o.a. schrijver Kader Abdollah, Antoine 
Bodar, Dries van Agt, Marc Mulders, Ed van 
Thijn en van abdis zuster Benedict Thissen. 
Op woensdag 8 mei vindt de komende Job-
lezing plaats. Voormalig generaal van Uhm 
vertelt dan het indrukwekkende verhaal 
over zijn ervaringen als militair in o.a. Af-
ghanistan, onder de titel: ‘Van lijden kun je 
leren’. U bent van harte uitgenodigd. 

Nico Kwantes

Een brief van God
Een Amerikaanse postbode uit San Anto-
nio in Texas heeft zich van zijn beste kant 
laten zien. De vier jaar oude kleuter Me-
redith Scrivener was zo van de kaart door 
het verlies van haar hond Abbey dat ze, 
met hulp van haar moeder, een brief naar 
God schreef. “Liefste God, wil je alsjeblieft 
goed voor mijn hond zorgen? Ze is gisteren 
gestorven en nu bij jou in de hemel. Ik mis 
haar erg. Al ben ik blij dat ik haar mocht 
hebben, ook al werd ze erg ziek.” In de en-
veloppe zaten ook twee foto’s van Abbey, 
zodat God haar kon herkennen als ze aan 
de hemelpoort stond.

Groot was de verrassing van de ouders 

der heb jij. Ik heb ze speciaal uitgekozen 
voor jou. Ik geef je elke dag mijn zegen 
en weet dat ik veel van je hou. Trouwens, 
ik ben makkelijk te vinden. Ik ben overal 
waar liefde is. Liefs, God.”

Dankzij het pakje - en ook twee nieuwe 
honden, een collie en een terriër- heeft 
de nu tienjarige Meredith het verlies van 
Abbey kunnen verwerken. De moeder van 
het meisje, Joy Scrivener, heeft de bijzon-
der meelevende postmedewerker kunnen 
bedanken, al wenste de man anoniem te 
blijven.

bron: Lifewithdogs.tv

van Meredith toen ze niet veel later een 
gouden pakje uit de ‘hemel’ toegestuurd 
kregen. Afzender: ‘God’. Naast het boek 
“When a pet dies” van Fred Rogers zat er 
ook een briefje bij.

“Liefste Meredith, Abbey is veilig aangeko-
men in de hemel. De foto’s die je hebt op-
gestuurd hebben me veel geholpen, want 
ik herkende Abbey meteen. Abbey is niet 
langer ziek. Ze leeft hier verder, net zoals 
haar geest ook in jouw hart zal blijven. Ab-
bey vond het geweldig jouw hond te zijn. 
Bedankt voor de mooie brief. Dank ook 
aan je moeder om hem te helpen schrijven 
en te posten. Wat een fantastische moe-
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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. 

Cas is een slimmerik. Zo jong als hij is, denkt hij al heel goed na 
over alles wat hij ziet. Zijn uitspraken zijn hilarisch! Met dank 
aan mama Leona die het een en ander heeft opgeschreven!

Uit de mond van kinderen:

“Trouwen is elkaar een handje geven en 
langzaam lopen.”

“Mama ben jij ook gaan kijken toen Jezus 
geboren werd?”

We zitten in de kerk en Cas kan het niet 
goed zien: “Mama er zitten allemaal men-
sen voor, zo kan ik het showtje toch niet 
zien?”

We lopen buiten Cas zegt: “wat een ster-
ren.” Mama: “jeuj mooi he.” Cas zegt: ”nee 
joh dat zijn dode mensen, dat is niet leuk.” 
En hij vervolgt met: “Mama als je dood bent 
heb je geen leeftijd meer want leeftijd is de 
tijd die je nog hebt om te leven. Ik heb nog 
meer leeftijd dan jullie. Want ik ben pas ge-
boren...”

“Mama als sterren dode mensen zijn, is Je-
zus dan de maan?”

“Mama waarom heb je een middelvinger 
als je hem toch niet op mag steken?”

Mama vertelt dat er een baby in haar buik 
zit. Cas: “Yes!!! Vorige keer heb ik een 
broertje besteld, dan bestel ik nu een zus-
je!”

 “Mama hoe zat dat nu met die eerste men-
sen? Want ik heb er vannacht eens over 
nagedacht; maar van een olifant komen ze 
niet volgens mij….”

Overigens kan Felix er ook wat van. Nadat 
Papa keurig het verhaal heeft uitgelegd 
van de reis naar Jezus en de 3 cadeautjes: 
wierook, goud en mirre, zegt Felix: “Papa, 
dat waren geen cadeautjes. Dat hadden ze 
nog gewoon liggen en hebben ze maar mee 
genomen. Ze wilden zo snel naar Jezus toe, 
dat ze geen tijd hadden om naar de winkel 
te gaan om een echt cadeautje te halen…”

Charlotte en haar mama rijden 3 keer per 
week langs het kruisbeeld aan de Zwaanstraat 
in Enschot. Nu het zo gesneeuwd had, kwam 
er toch een vraag vanaf de achterbank: “moet 
de pastoor niet zorgen dat Jezus een muts, 
sjaal en broek krijgt; anders heeft Hij het zo 
koud… en kinderen mogen ook niet zonder 
muts en handschoenen naar buiten…”

Opa vraagt belangstellend aan Stijn hoe 
de voorbereiding op de Eerste Communie 
gaat. Stijn zwijgt. Opa blijft vragen, waarop 
Stijn antwoordt: “Je weet toch dat de Com-
munie een groot mysterie is en daar spreek 
je niet met anderen over.”

De voorbereiding van de kersttocht is voor 
de Stuurgroep Kersttocht elk jaar weer een 
spannende aangelegenheid. Ook op de dag 
zelf is het steeds de vraag of alles volgens 
plan verloopt. En als de tocht voorbij is en 
de reacties zijn positief en lovend - en dat 
was voor de kersttocht 2012 het geval - dan 
geeft dat aan de Stuurgroep een goed ge-
voel. De Stuurgroep realiseert zich dat een 
geslaagde kersttocht alleen mogelijk is 
dankzij de bijdragen van velen. Dat betreft: 
koren, orkesten, gilden en andere groepen 
die iets uitbeeldden of ten gehore brach-

Kersttocht
ten, vrijwilligers bij de opbouw en afbraak, 
bewoners die een locatie beschikbaar stel-
den of hun huis/tuin feestelijk aankleedden 
of iets aanboden etc. En de vele bezoekers 
zorgden natuurlijk ook voor een succesvol 
verloop. Wij zeggen langs deze weg ieder-
een heel hartelijk dank! 

Inmiddels zijn we begonnen met de voor-
bereiding van de tocht in Berkel op 21 de-
cember 2013.

De Stuurgroep Kersttocht

Onze kerken zoeken kosters. 
Vrouwen en mannen die zorg willen dragen voor onze mooie kerken en die mensen 
een warm welkom willen geven. 

Voor meer info: het parochiesecretariaat.


