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Piet Happel stopt als dirigent 
Gemengd Koor Udenhout
Vanaf 1 januari 1989 trekt Piet de muzikale kar van het gemengd 
koor Udenhout (GKU). Evenwel niet alleen. Hij wordt daarbij pri-
ma geholpen door de organist Hans Winkel. Niet minder belang-
rijk daarbij is, zoals hij het zelf zegt: “Het omringende werk van 
het bestuur.” 

Vanaf het begin van zijn aantreden voelt 
Piet zich geaccepteerd door de leden. Dat 
heeft hij niet alleen te danken aan zijn ai-
mabel optreden. Hij is, zoals voorzitter 
Joost van Dongen het uitdrukt: “Het ul-
tieme voorbeeld van hoe belangrijk een 
dirigent voor een koor is. ”Vakkennis is het 
sleutelwoord. Na het behalen van de on-
derwijsakte gaat Piet – in het dagelijks le-
ven onderwijzer op basisschool Berkeloo te 
Berkel-Enschot – verder met het vergaren 
van muzikale kennis. In 1974 behaalt hij de 
aktes Ward 1,2 en 3. In 1980 slaagt hij voor 
een applicatiecursus muziek. Maar Piet wil 
meer. In 1985 slaagt hij voor het staatsexa-
men Muziekonderwijs A. Nog is het voor 
hem niet genoeg. In 1989 rondt hij met suc-
ces de driejarige opleiding van de Stichting 
Nederlandse Koorverenigingen af.

De opgedane kennis wil Piet graag in prak-
tijk brengen en hij grijpt die kans wanneer 
hij Theo van Iersel opvolgt als dirigent van 
GKU. “Ik wilde niet de strenge dirigent zijn, 
maar de mensen laten voelen, hoe gewel-
dig het is om samen mooie muziek te ma-
ken”, aldus Piet. Onder zijn leiding maakt 
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het koor een geweldige muzikale groei 
door. Hij weet de leden te inspireren en te 
motiveren. Elke repetitie is door hem ter-
dege voorbereid. Nieuwe missen en liede-
ren hebben dan al een plek in zijn muzikale 
geheugen gekregen. De vier koorstemmen 
beheerst hij tot in de finesses. Als bij het in-
studeren van de afzonderlijke partijen het 
even mis gaat, blijft hij goedgehumeurd. 
Geduldig schaaft hij aan de koorklank, tot-
dat het geheel zijn goedkeuring wegdraagt. 
Pas dan volgt de uitvoering. 

“Muzikaal”, zo zegt hij, “heb ik met het koor 
mooie muzikale hoogtepunten mogen be-
leven: het 25, 30, 35 en 40-jarig bestaan. De 
missen en concerten met of zonder orkest 
waren voor mij – en zover ik weet ook voor 
de koorleden – een feest. Hun inzet was 
steeds groots.” Bescheiden als Piet is, rept 
hij met geen woord over zijn eigen enorme 
inzet. Te denken valt hierbij aan bijzondere 
uitvoeringen zoals de Kerstconcerten, de 
Nachtmis op Kerstavond, Pasen en de jubi-
lea van de pastoors. Een aantal keren met 
een adhoc-orkest. Ook mogen hier niet on-
vermeld blijven de koorreizen naar Rome Piet Happel



2

en Wenen. Zijn inbreng bij de voorbereiding 
daarvan is zowel muzikaal als toeristisch 
gezien van groot belang geweest voor het 
welslagen daarvan.

Waarom stopt deze muzikale workaholic? 
We laten het Piet zelf zeggen: “Ik weet dat 
ik het koor en de leden afzonderlijk gewel-
dig zal missen. Ook het laten klinken van 
de gezangen in allerlei vieringen (waarbij 
pastoor Looyaard me altijd de vrije hand 
liet) in onze prachtige kerk zal ik moeten 
missen. Maar na 25 jaren is het goed dat 

een koor een andere dirigent krijgt. Ik wil 
ook niet wachten, nu ik de pensioengerech-
tigde leeftijd heb bereikt, op de jaren die 
gaan tellen, invloed gaan krijgen op mijn di-
rigeren, de voorbereiding en uitvoering van 
de gezangen. Een belangrijke reden is ook, 
dat het dirigeren van twee koren – het Ge-
mengd Koor Udenhout en het Tilburgs By-
zantijns Koor – veel weekends het jaar door 
blokkeren. Nu het nog kan, wil ik graag wat 
meer aandacht gaan besteden aan Lia , de 
kinderen en de kleinkinderen. Vandaar, dat 
ik per 1 januari 2014 het stokje overdraag. 

Het koor wens ik met de nieuwe dirigent(e) 
een goede en muzikale toekomst toe.”

Piet! De parochie (Lambertus – Johannes 
XXIII) dankt je voor jouw jarenlange in-
spanningen. Met name voor de muzikale 
opluistering van de vieringen. Zij wenst jou 
nog vele gezonde en gelukkige jaren. Geniet 
van de vrije tijd die ter beschikking komt en 
ga de plannen uitvoeren die al zo lang op 
stapel staan. Het ga je goed.

Kees Weijters

Wonen in een pastorie

Duidelijk een zoon van Walther Jansen uit de 
pastoraatsgroep. “Sorry dat we niet hebben 
opgeruimd”, zegt hij. Ik kijk om me heen en 
constateer dat mijn dochters daar nog wel 
wat van kunnen leren. We gaan zitten in de 
kamer van Irene. “Is dat echt leuk, om als 
broer en zus samen een bovenwoning te hu-
ren?”, begin ik voorzichtig. Ze kijken elkaar 
begrijpend aan. Al snel blijkt dat de studente 
kinder- en jeugdpsychologie en de makelaar 
in recreatiebedrijven heel goed als broer en 
zus met elkaar overweg kunnen. “Of dat met 
mijn twee jongere broers ook zo zou kunnen, 
weet ik niet”, laat Irene voorzichtig haar twij-
fel horen en serveert een grote koek.

“Wonen op een pastorie is leuk”, zegt 
Laurens. “Het is een prachtig monument en 
er is altijd wel leven.” Irene ziet dat toch an-
ders: “Na een kamer in een studentenhuis, 
ben ik weer 4 maanden thuis gaan wonen. 
En dan is het wonen hier toch wel heerlijk 
rustig.” Bij mij wordt nu spontaan iets duide-

lijk. Ik begrijp nu waarom haar vader zoveel 
moeite deed om deze woonruimte te vinden. 
Toch is Laurens volgens Irene de adhd-er van 
de twee. “Pa komt wel vaak”, verzucht Irene. 
“Wellicht op inspectie?”, voegt Laurens toe. 
“We kunnen hier niet te uitbundig zijn, want 
er werken mensen beneden en we moeten 
rekening houden met de functie van het ge-
bouw. En dat past wel bij Irene en mij. We 
zijn in elk geval heel blij dat we hier mogen 
wonen en voelen ons hier echt thuis.” Freya, 
de vriendin van Laurens, is intussen aange-
schoven en stemt in met Laurens: “Er hangt 
hier een fijne sfeer in huis.”

Irene en Laurens gaan ter kerke in Berkel. 
“We komen daar al jaren en ik ben er mis-
dienaar”, zegt Laurens. “Het wonen op een 
pastorie en mijn rol als misdienaar zijn in 
elk geval geen opstap naar een grotere ver-
bondenheid met de kerk”, benadrukt hij. 
Ik zie Freya daarop opgelucht ademhalen. 
Laurens houdt zich graag met het geloof be-
zig en voelt zich net als pa in de pastoraats-
groep en ma in de kersttocht actief betrok-
ken bij de kerk. Irene heeft niet zo’n vaste 
rol, maar gaat wel trouw naar de kerk. Als 
psychologe (en zeker als kinderpsychologe) 
vraagt ze zich wel af waarom er zo weinig 
jongeren in de kerk komen. “Wellicht hou-
den ze zich minder bezig met de zijnsvraag?”, 
vraagt ze zich af. “Ze voelen zich in elk geval 
minder door de kerk aangesproken. Ik merk 
bijvoorbeeld in de trein dat de afstanden in 
deze wereld tussen jongeren groter wordt. 
Toch blijft er behoefte aan ontmoeten en 
moet de kerk wellicht meer naar de jeugd 
toe”. Ik stel voor dat ze daar haar bachelor 
eindstudie aan gaat wijden. Ze lacht en zegt 
dat ze die keuzevrijheid niet krijgt. 

Verrast door het gesprek, neem ik afscheid 
van deze twee bijzondere bewoners. De 
pastorie lijkt me bij die twee in hele goede 
handen.

Harold Vugs.

Een plek waar je zachtjes gaat praten, om-
dat je voortdurend in de gaten wordt ge-
houden door streng kijkende heiligenbeel-
den. Dat beeld gaat in elk geval niet meer op 
voor de pastorie van de St. Caecliakerk. De 
leegstand van de pastorie dwong het kerk-
bestuur al sinds enige tijd om de bovenver-
dieping te verhuren. Dat is niet alleen bud-
gettair heel aangenaam, maar beschermt 
ook het gebouw. Meestal merk je er niets 
van, tot ik laatst vrolijke pianodeuntjes van 
de trap hoorde rollen. Uit pure nieuwsgie-
righeid heb ik mezelf voor een kopje koffie 
laten uitnodigen door de nieuwe bewoners. 

Op een woensdagavond ontvangt Irene me 
boven aan de trap. Een verlegen maar open 
glimlach vraagt hoe ik mijn koffie drink. Niks 
geen dikke tafelkleden en geur van sigaren; 
het is een riante moderne bovenwoning! Met 
smaak ingericht. Irene’s broer  Laurens komt 
met uitgestoken hand naar me toe: “Wel-
kom.” Onmiddellijk herken ik dat gezicht. 

Jarenlang was het wonen op de pastorie voorbestemd voor de 
pastores van de parochie. Serene rust, een traag slaande klok, 
dikke tafelkleden en de geur van sigaren. 

Laurens en Irene Jansen
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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

Hoe geruststellend klonk het ’s morgens al in de eucharistievie-
ring: “Maria, onze lieve vrouw van altijddurende bijstand staat 
altijd voor je klaar.” 

Kevelaer 2013: hartverwarmend!

de torens van de Johannes XXIII Parochie 
groeit op zo’n dag. In de bus werd gebeden, 
maar vooral ook veel gepraat, gelachen en 
gezongen. Een mix die onze lieve Heer als 
muziek in de oren geklonken moet hebben.

Het motto van onze bedevaart was: “In ge-
loof gaan wij onze weg.” Zoekend… elkaar 
ondersteunend… niet alleen figuurlijk, 
maar ook letterlijk. Dit was met name dui-

delijk tijdens het bidden van de kruisweg. 
Bij elke statie werd het lijden van Jezus 
betrokken op het lijden in onze tijd. Heel 
speciaal deze dag was de afsluitende ge-
bedsdienst met handoplegging. Een ritu-
eel dat opnieuw tot leven kwam en dat wat 
ons betreft zeker voor herhaling vatbaar is. 
De kaarsenkapel is verrijkt met een mooi 
schild van onze Johannes XXIII Parochie.

Kevelaer…  
wie er niet bij was heeft iets gemist!
Wat…?  
Troost? Verbondenheid? Saamhorigheid? 
Vreugde? 
Volgend jaar het uitproberen waard! 
Want wie er niet bij was, heeft ECHT 
iets gemist!

Tiny Veuger & Patricia Schellekens

Een welkom op een plek waar, zoals pastoor 
Pieter Scheepers het verwoordde, hemel 
en aarde elkaar raken, een plek waar bij-
stand wordt gegeven, altijddurend. U kunt 
het geloven of niet; met één woord is deze 
bedevaart geprezen: HARTVERWARMEND!

Jong en oud waren goed vertegenwoor-
digd; veel jong, alle tinten grijs en alles wat 
daar tussen zit. De onderlinge band tussen 
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Birgit Verkooijen 
Ik heb bij Birgit thuis afgesproken op de zondag van Biezenmor-
telsedag. Een week tevoren, bij de viering van het jubileum van 
Pater Sjef en Broeder Richard, heb ik haar aangesproken om 
een afspraak te maken voor een interview in de Vierklank. 

“Ik heb het weekend redelijk vol gepland 
maar kom zondag na de mis rond elf uur 
maar even langs”, mailt ze me later. Ze ver-
telt me dat ze 23 jaar oud is en opgegroeid 
is in Biezenmortel en nu met haar moeder 
in de Slijkhoef woont. 

Twee jaar geleden heeft ze de PABO afge-
rond, maar het valt nog niet mee om aan een 
baan te komen in het onderwijs. Ze werkt nu 
tijdelijk in de kinderopvang, want thuiszitten 
in afwachting van een baan in het onder-
wijs vindt ze maar niets. “Bovendien kan ik 
zo toch met kinderen werken”, geeft ze aan. 
Bij het jubileum van pater Sjef en broeder 
Richard sprak ze namens de Josephkern in 
een volle kerk de jubilarissen toe. “Best wel 
spannend”, geeft ze toe. “Maar ik heb alleen 
maar positieve reacties ontvangen. De men-
sen vinden het bijzonder dat jonge mensen 
actief zijn in de parochie. Het was voor mij 
ook bijzonder omdat ik Richard al zo lang 
ken en via hem als vrijwilliger bij de parochie 
betrokken ben geraakt.”

Toen Birgit een jaar of vijftien was, heeft ze 
zich samen met vijf vriendinnen aangeslo-
ten bij het jongerenkoor Bimoza dat onder 
leiding van Richard staat. Later werd ze ge-
vraagd om met kerstmis mee te helpen bij de 
herdertjesmis. Voor de gewone eucharistie-
diensten vroegen ze haar later als acoliet. Op 

die manier raakte ze steeds meer betrokken 
bij de Biezenmortelse parochie. Zo heeft Bir-
git ook nog een tijdje deel uitgemaakt van het 
laatste parochiebestuur van de St. Joseph-
parochie. Na de fusie is Birgit actief binnen 
de torengroep van de Josephkern. “Ik ben 
gedoopt, heb mijn communie gedaan en ben 
ook gevormd in Biezenmortel”, vertelt Birgit. 
“Maar het is niet zo dat ik nu zo heel vroom 
ben; stipt iedere week in de kerk kom of tel-
kens bid voor het eten”, gaat ze verder. “Ik 
merk wel dat actief zijn als vrijwilliger voor 
de parochie je veel te bieden heeft. Het klikt 
bijzonder goed binnen de groep van vrijwil-
ligers, je voelt de saamhorigheid bij het vrij-
willigerswerk, het zingen in het koor en het 
bidden tijdens de kerkdiensten. Het is fijn dat 
gevoel samen te ervaren en te delen. Het is 
gewoon een fijne club. De mensen binnen de 
parochie staan voor mij centraal. Samen vor-
men we een gemeenschap met ons geloof als 
bindende factor waarvoor we ons allemaal 
ten dienste stellen.”

Op mijn vraag of het werk voor de parochie 
veel tijd vergt, antwoordt Birgit dat ze naast 
de wekelijkse repetitie van het koor toch ze-
ker een avond in de week actief is voor de 
parochie. De laatste tijd is ze samen met 
Dorothé Bastiaansen en Annemieke van 
Zon bezig om de parochieadministratie op 
orde te brengen. “We hebben een software-

Birgit feliciteert de jubilarissen

cursus gevolgd en we zijn nu bezig om de 
oude kaartenbak met parochianen, die Pa-
ter Monaldus nog mee heeft opgezet, aan 
te vullen en te verwerken in de computer. 
We lopen in onze gedachten huis voor huis 
na om te zien of de gegevens nog kloppen. 
Het is een hele puzzel. Maar omdat we sa-
men veel mensen in Biezenmortel kennen 
komen we er gezamenlijk meestal wel uit.” 
Birgit vertelt dat ze gevraagd is om ook een 
andere werkgroep te komen versterken 
maar daar twijfelt ze nog over. “Dan wordt 
het misschien wel wat te veel voor mij”, ver-
telt ze. “Wellicht dat iemand die dit leest ge-
inspireerd wordt om zich ook als vrijwilliger 
bij de parochie aan te sluiten?”, lacht ze.

Frank Scheffers

Kerktelefoon
In de Lambertuskerk te Udenhout bestaat de mogelijkheid 
om alle vieringen via de kerktelefoon te kunnen volgen. 
Een aantal parochianen maakt hiervan al 
vele jaren gebruik. Via deze digitale weg blij-
ven zij wekelijks betrokken bij de vieringen 
in de kerk. De hiermee gemoeid zijnde kos-
ten bedragen € 10,00 per maand. Van een 
van onze trouwe gebruikers ontvingen wij 
onderstaande brief. Indien u ook interesse 
heeft in de kerktelefoon, kunt u contact op-
nemen met het parochiesecretariaat.

Kerktelefoon
“Welkom, ook aan hen die met ons ver-
bonden zijn met de kerktelefoon.” Op za-
terdagavond en zondagmorgen klinken 
deze woorden door de kerktelefoon vanuit 
de kerk voor aanvang van de dienst naar 

de luisteraar. Wat is de kerktelefoon? En 
voor wie? Het is een telefonische ver-
binding tussen de kerkdienst en de luis-
teraar die om welke reden dan ook daar 
bij niet aanwezig kan zijn; verbonden is 
met het gebeuren in de kerk op dat uur. 
Elke week worden de misboekjes thuis 
gebracht, zodat alles mee gebeden en ge-
zongen kan worden. Maar door overlijden 
van luisteraars en onwetendheid van het 
bestaan van de kerktelefoon zal ook dit 
weer verdwijnen. Jammer! En achteraf zal 
gezegd worden: “Had ik dat maar gewe-
ten.” Daarom plaats ik als trouwe luiste-
raar deze oproep. Zou je er gebruik van 
willen maken of ken je iemand, neem dan 

contact op met de parochiesecretaresse. 
Ook een leuk cadeau voor een oudere of 
zieke. Zolang mogelijk zelfstandig blijven 
is altijd niet makkelijk, maar door gebruik 
te maken en op de hoogte te blijven van 
deze mogelijkheden wordt het wel aange-
namer. Ook de diensten van wel en wee 
door de week kun je zo mee luisteren. Dit 
is ook heel prettig, voor slechthorenden, 
slechtzienden en zieken. Zo kun je rustig 
in je huiskamer, slaapkamer of waar ook 
mee zingen en bidden of gewoon luiste-
ren. Het is een klein kastje dat door een 
knopje ingeschakeld kan worden en har-
der of zachter kan. Het is een schakel tus-
sen de kerk en de luisteraars. Kun je daar 
ook over meepraten!! DOEN!!

Mevrouw Martens (een trouwe luisteraar)
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Vrijdagmorgen 30 augustus: tegen 9 uur komen van alle kanten 
mensen naar het kerkhof van Berkel. Dat is op dinsdagen  
normaal, maar vandaag zijn het er extra veel. 

De kerkhofploeg van Berkel 

Aan het einde van de vakantieperiode en 
net voor Allerzielen komen namelijk allebei 
de ‘onderhoudsploegen’ van het kerkhof 
samen voor groot onderhoud. Vandaag is 
dat om de hagen en coniferen te knippen 
en één vrijwilliger ( Johan) is deze keer zelfs 
al ’n kwartier of langer bezig; een stuk heg 
is al mooi glad geschoren aan de zijkant.

Maar het kerkhof is rondom omgeven door 
een beuken heg en dus wordt er vandaag 
allerlei extra gereedschap meegebracht: 
vouwladders die als steiger gebruikt wor-
den, elektrische en motor- heggenscharen, 
een aanhangwagen voor de afvoer en zelfs 
een ‘landbouw-loader’ om de heggen bo-
venop te kunnen kortwieken. De buurman 

van het kerkhof (ook al ’n Johan) heeft bo-
vendien een vrije dag genomen om van-
uit zijn tuin de heg mee onder handen te 
nemen. (Anderhalf uur later staat hij mee 
aan ‘ónze’ kant te helpen!) De vele handen 
maken ook dit keer licht werk: als in de pa-
rochiezaal de koffie geschonken gaat wor-
den zijn de heggen bijna klaar; de coniferen 
komen na de koffiepauze aan de beurt.

Over werkverdeling wordt niet gesproken, 
laat staan vergaderd. Iedereen ziet wat er 
moet gebeuren en doet wat er gedaan moet 
worden. Net als op de reguliere dinsdag-
ochtenden, vanaf Pasen in het voorjaar tot 
ongeveer Allerzielen, als de beide ploegen 
om de beurt het wekelijks onderhoud ver-
zorgen. In het najaar, zeg maar tegen Aller-
zielen, zijn de beide ploegen wéér present 
om voor de zoveelste keer (en héél veel) 
bladeren op te ruimen zodat het kerkhof er 
op 2 november zeker goed uit ziet.

Naast het wekelijkse schoon houden en op-
ruimen komt er ook nog ander werk kijken, 
zoals het graven van een graf (door Jan en 
Sjef), een andere Jan die zorgt dat het groen 
en ander afval wordt afgevoerd en het 
sneeuw- en ijsvrij houden van het midden-
pad in de winter. De namen van alle 14 vrij-
willigers hier noemen vinden ze wat te ver 
gaan. Wel is de gemiddelde leeftijd onlangs 
íétsje gedaald doordat een relatief jongere 
man (Paul) zich heeft aangesloten. Tot slot 
hoop ik dat U uit dit stukje op kunt maken 
dat werken als vrijwilliger op het kerkhof 
ook vooral een gezéllige bezigheid is!

Cees van der Poel

Kinderuitspraken
Tjibbe (6) vraagt: “Mam, wat geloof jij van 
God?” Mama fronst en vraagt: “Nou eh, wat 
bedoel je?” Tjibbe zegt: “Ik geloof wel dat ie 
‘n klein stukje van de wereld heeft gemaakt, 
maar de hele wereld ECHT NIET!” Met on-
geloof vraag ik: “Hoe kom je daar nou bij?” 
Zegt Tjibbe: “Het gemeentehuis in Waalre 
brandde een jaar geleden af en elke keer als 
we er langs rijden zie ik het maar heel lang-
zaam weer heel worden... Dus als dit al zo-
lang duurt, kan God natuurlijk nooit de hele 
wereld gemaakt hebben! Ik denk hij de eer-
ste steentjes maakt en de mensen de rest.”

Dyon: “Mama, nemen we deze mee? Want 
als Pieter deze uitdeelt dan mag ik die nooit 
van jou.” “Pieter??” vraag ik, denkend aan 
een kindje uit de klas. Zegt Dyon: “Ja, Pieter 
trakteert die toch altijd in de kerk?” Ik schiet 
heftig in de lach. “Nee, niet déze, Dyon!”
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Mij zal niets ontbreken
‘Het leven is genieten’, staat er op een broodzak(!) van Albert  
Heijn. ‘Zoals een lotus in de modder bloeit, kunnen wij ook vanuit 
het onvolmaakte, drekkerige menszijn de reinheid van de godde-
lijke status bereiken,’ zeggen de organisatoren van de spirituele 
Lotusbeurs. Je kunt er hippe producten kopen, een Feng Shui cha-
krakristal winnen en informatie over een Lekker-in-je-vel-inspira-
tiereis krijgen. 

‘Wat heb je nodig om gelukkig te zijn?’vraagt 
het maandblad ‘Happinez’ en geeft acht 
stappen om de ruis uit je leven te halen. Of 
je neemt gewoon een jaarabonnement: ‘Een 
jaar lang geluk’. Wie tegenwoordig nog zor-
gelijk loopt te tobben, heeft kennelijk niet 
goed om zich heen gekeken. Het geluk ligt 
immers voor het oprapen! En anders zijn er 
talloze zelfhulpboeken, stappenplannen en 
cursussen om je leven volledig in balans te 
krijgen. De zin van het leven is gelukkig zijn!

Het is wat gemakkelijk om een beetje la-
cherig te doen over alles wat de ‘spirituele 
markt’ te bieden heeft. Kennelijk wordt er in 
een enorme behoefte voorzien. Al wordt er 
nog zoveel aangeboden op die hele ‘geluks-
markt’, toch blijven mensen verder zoeken. 
Zoeken naar geluk én zoeken naar zin. ‘Is dit 
alles? zong Doe Maar alweer dertig jaar ge-
leden, licht teleurgesteld. Er zal toch wel wat 
meer zijn? Zingeving gaat over het richting 
geven aan je leven. En waarom zou je scham-
per doen over zinzoekers? Met het wegval-
len van de grote tradities wordt er geen een-
duidig antwoord op de grote levensvragen 
meer geduld. Iedereen lijkt zijn eigen weg te 
willen zoeken. Als alles te koop is, waarom 
dan niet ook een ‘stukje zingeving’ dat je her 
en der bij elkaar sprokkelt? Waarom zou je 
je moeizaam en eindeloos verdiepen in een 
complex gedachtegoed? Wat dat je eventu-
eel oplevert is immers ook onduidelijk.

Maatschappijleer
Wat mensen op dit moment zoeken, wordt 
vaak niet gevonden (of niet gezocht) in de 
kerk. De oude kaders hebben dan ook wel 
wat steken laten vallen. Geloven is iets wat 
je zou moeten doen met hart, hoofd en 
handen. Helaas is dat in veel kerken geredu-
ceerd tot het hoofd. Een cerebrale aangele-
genheid waar je over na kunt denken, maar 
wie wordt er in zijn hart en ziel geraakt? Als 
het gaat om de handen, dan gaat het om 
het helpen van de armen en de verdrukten. 
Nu is er met dat laatste helemaal niks mis 
– in tegendeel- maar heb je daar speciaal 
het geloof voor nodig? Solidariteit, omzien 
naar de naaste, dat is een menselijke aan-
gelegenheid. Kerken zullen zich daar zeker 
over moeten uitspreken, moeten handelen 

en zich opstellen naast degenen die in de 
verdrukking dreigen te komen. Maar zou het 
niet ook over wat meer mogen gaan? ‘Het is 
net maatschappijleer,’ verzuchtte een vriend 
van mij, na een aantal bezoeken aan de 
Doopsgezinde Kerk waar zijn ouders lid van 
waren. Er werd veel gepreekt over de nood 
in de wereld. ‘Nou ik weet het wel.’ Als je ziel 
ernaar snakt om gevoed te worden, dan is 
alleen een ethisch appel vanaf de kansel niet 
voldoende.

Vluchtig
Het zijn niet alleen voormalige kerkgangers 
die op yogales gaan, om hun eigen lichaam 
beter te leren kennen en er een milde, 
vriendschappelijke relatie mee op te bou-
wen. Een Tibetaans-boeddhistische stilte-
retraite om tot rust te komen wordt afgewis-
seld met onregelmatig kerkbezoek. Maar het 
is vooral de grote groep van rand- of buiten-
kerkelijken die zich in het relitainment stort. 
Een lichte, luchtige mengelmoes uit allerlei 
tradities, waar je rondkijkt en neemt wat je 
op dat moment aanspreekt. In een debat zei 
Huub Oosterhuis laatst over het maanblad 
Happinez: ‘Alle bladzijden zijn luxueus en 
glad.’En dat terwijl het ‘echte leven’ meestal 
een stuk minder leuk, netjes glad en onge-
compliceerd verloopt. Je kunt vervolgens 
een cursus doen of een stappenplan volgen 
om de boel weer recht te krijgen, maar het 
is erg de vraag in hoeverre dat beklijft. We 
leven in een vluchtige tijd en daar sluiten die 
cursussen mooi bij aan. Maar is er niet iets 
in ons wat zoekt naar meer stevigheid? Naar 
iets dat wel beklijft? Je kunt hollen van de 
ene mooie ervaring naar het volgende wijze 
inzicht, maar al dat luxueuze en gladde glijdt 
net zo makkelijk weer weg. En wat dan?

Hard
We denken vaak dat we het leven onder con-
trole hebben, maar dat is natuurlijk maar 
schijn. Het leven overkomt je; zowel het goe-
de als het kwade valt je toe. Er wordt gezegd 
dat mensen vervolgens zelf kunnen kiezen 
hoe ze daarmee omgaan, wat ze daarmee 
kunnen doen. Daar heb ik me altijd maar tot 
op zekere hoogte in kunnen vinden. Wat heb 
je aan die wijsheid als je man net is overle-
den aan kanker of als je kind in de kreukels 

in een revalidatiecentrum ligt? Er is al vaker 
gewezen op de hardheid, de onverbiddelijk-
heid van dit denken: het moet allemaal uit 
jezelf komen. Er wordt een betoverende we-
reld voorgesteld, waarin je ‘alleen maar’ je 
oerstem hoeft te laten klinken, of je hartcha-
kra te openen en alles is goed. De dagelijkse 
ervaring van heel veel mensen is anders. Het 
gaat allemaal niet zo makkelijk. Of het werkt 
maar voor een weekje. En dus heb je zelf ge-
faald. Nog een cursus volgen? Waar kun je je 
heil dan nog vinden? Als alles uit jezelf moet 
komen, wordt de wereld kil en onaange-
naam. Volgens atheïsten is dat de ongemak-
kelijke boodschap waar gelovige mensen 
maar niet aan willen. Dat we slechts pluisjes 
zijn, in een koud en onverschillig universum.

Psalmen
Toen het leven mij onlangs weer eens niet 
paste en ik treurig in de put zat, zoemde 
Psalm 23 regelmatig door me heen. Aanvan-
kelijk beet ik mij alleen maar hardnekkig vast 
in mijn ellende. Wat nou, mij ontbreekt niets? 
Hoezo grazige weiden en wateren der rust? 
Daar merkte ik dus helemaal niks van. Het 
klonk eerder als een vloek dan als een zegen. 
Maar ergens haakten die eeuwenoude woor-
den zich weer vast in mij, voelde ik de kracht 
en de doorleefdheid ervan. De psalmen her-
lezend ontdekte ik opnieuw dat er – in tegen-
stelling tot wat veel niet-gelovigen denken – zo 
veel ruimte is voor verzuchtingen. Voor ver-
wijten aan God, voor vragen, voor twijfel. En 
als je die maar flink uitspreekt, uitschreeuwt 
als dat nodig mocht zijn, dat er dan rust kan 
komen. De verzuchtingen geven de ruimte. 
Eigenlijk is het zo simpel: als je weet te leven 
met vertrouwen, dan is het leven leefbaar. 
‘Mij ontbreekt niets,’ wil niet zeggen dat ik 
in de materiële weelde zal baden als ik maar 
hard genoeg geloof. Problemen worden niet 
opgelost, eenzaamheid verdwijnt niet. Maar 
toch. Je hoeft het niet alleen te doen. Er wordt 
voor je gezorgd en als je ervoor openstaat is 
dat voelbaar.

Spring
De kneep zit ‘m waarschijnlijk in dat ‘open-
staan’. De Deense theoloog Søren Kierke-
gaard spreekt over de sprong in het geloof. 
En dat is – zeker voor ons, moderne mensen, 
die alle risico’s willen uitsluiten, alles willen 
begrijpen en doorgronden, haast bang zijn 
voor het mysterie – waarschijnlijk het moei-
lijkste wat er is. Je overgeven aan dat wat je 
niet kunt zien, niet kunt verklaren. Maar als 
je durft te springen, dan voel je ineens vaste 
grond onder je voeten.

Hilde van Halm
(geloveninnederland.nu mei 2013)
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Het koor Andantino uit Udenhout en Biezenmortel verzorgt  
regelmatig een H. Mis in de Biezenmortelse kerk. Ook de weke-
lijkse repetities vinden daar plaats. 

Koor Andantino presenteert: “Flashback”
 

Andantino met The Passion

Het koor bestaat dit jaar 25 jaar en brengt 
daarom op 1, 2 en 3 november 2013 een 
nieuwe muziektheatervoorstelling op de 
planken in ’t Plein in Udenhout. Wellicht 
kent u het koor van de eerdere succesvolle 
uitvoeringen zoals; The Passion, Geluk zon-
der grenzen en Ticket to America. De titel 
van de nieuwe productie luidt “Flashback” 
en die verwijst naar het gevoel dat je iets 
al eerder hebt gezien of meegemaakt. Zo 
krijgt het publiek een klinkend feest van 
herkenning voorgeschoteld. Muziek is de 
hoofdmoot bij Andantino en zal dus een be-
langrijke rol innemen. Het gebruikte reper-
toire is een dwarsdoorsnede van muziek 
vanaf de jaren 60 tot heden; Engelstalige 
maar ook zeker Nederlandstalige liedjes. 
Denkt u daarbij aan The Beatles, Abba, 
Marco Borsato of aan musicalsongs. Voor 
de zondagmiddag zijn nog enkele kaartjes 
beschikbaar bij Hoppenbrouwers in Uden-
hout en Bakker Geerts in Biezenmortel. Een 
echte aanrader…

Lia Clement

45 Jaar gemengd koor St. Caecilia
Dit jaar bestaat het gemengd koor St. Cae-
cilia uit Berkel-Enschot 45 jaar en dat willen 
we op feestelijke wijze vieren. Al maanden 
repeteren we samen met het Reusels ge-
mengd koor, dat dit jaar het 85 jarig jubi-
leum viert, de Missa in Tempori Belli (Pau-
kenmesse) van Haydn. We zullen deze mis 
als concert uitvoeren, met maar liefst 120 
koor- en gastzangers, 35 muzikanten en so-
listen. Om het jubileum een feestelijk tintje 
te geven gaan wij op 16 november deze mis 
uitvoeren tijdens de Eucharistieviering in 
de kerk St. Eustache in Parijs.

Na 45 jaar willen we graag even terug kij-
ken in het verleden naar het ontstaan van 
ons koor. In vroegere tijden was een kerk-
koor per definitie een mannenkoor. Ook in 
Enschot was dit het geval. Eind jaren zes-
tig kreeg de toenmalige pastoor Van Acht 
het idee dat een dameskoor voor rouw en 
trouwdiensten welkom zou zijn. Zo startte 
de heer Vugs, toen ook al dirigent van het 
mannenkoor, in 1966 een dameskoor. Dit 
dameskoor werd in 1968 opgenomen in het 
reeds bestaande mannenkoor en voilà: het 
gemengd koor was geboren en kreeg de 
naam St. Caecilia. In die 45 jaar zong het 
gemengd koor vanaf 1968 onder leiding 
van de heer Vugs, vanaf 1978 onder leiding 
van de heer van Gestel en vanaf 1983 onder 
leiding van de heer Alessie. Nu zingt het ge-

mengd koor al vanaf 1992 onder de onvol-
prezen leiding van Wim van Zantvoort.

Wij verheugen ons u te mogen ontmoeten 
bij een van onze jubileumconcerten: op 3 
november om 14.30 uur in de Caeciliakerk 

Ons St. Caeciliakoor vandaag

in Enschot, op 22 december om 14.30 uur 
in de parochiekerk in Reusel of op 16 no-
vember om 18.00 uur in de kerk St. Eusta-
che in Parijs.

Corona van Riel
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Blik op het verleden
Vroeger werden alleen zij die de martel-
dood waren gestorven als heiligen ver-
eerd en daarom werd deze dag aanvan-
kelijk Aller(heilige)martelaren genoemd. 
De dag werd ingesteld omdat er onder 
keizer Diocletianus zoveel martelaren 
voor hun geloof stierven dat het er te 
veel werden om ze allemaal op een eigen 
dag te vieren. Later kwamen er andere 
heiligen bij, mensen die om hun verdien-
sten heilig werden verklaard, en daarom 
veranderde de naam in Allerheiligen.

(bron: Inez van Eijk, Van Allerheiligen tot Sint 
Juttemis, Kosmos, Utrecht/Antwerpen, 1993)Welke heilige is hier afgebeeld?

Heilige Margaretha van Leuven

Allerheiligen: kleur geven aan het leven
Om heiligenbeelden te zien, kun je vandaag de dag misschien 
beter naar een museum, rommelmarkt, antiquair of eetcafé 
gaan dan naar de kerk. Want het lijkt wel, alsof die beelden in 
de afgelopen decennia massaal naar buiten gedragen zijn. 

Het museum en de antiekzaak liggen dan 
voor de hand: bescherming van ons cultu-
reel erfgoed. In de horeca en op de markt 
komen ze mij altijd wat wezensvreemd over, 
die vrome gezichten met goud omrande ge-
waden, zo tussen de versleten reclamebor-
den, schaaltjes en pannen, koffiemolens 
en allerlei ander nostalgisch goed. Voor de 
jongere generatie is het ‘retro’ een heiligen-
beeld in huis te hebben, net zoals de rozen-
krans die je bij de Marskramer koopt en aan 
de binnenspiegel van je auto hangt.

Rooms verleden
In het recente verleden hadden we een 
indrukwekkende traditie van heiligenle-
vens. Vrijwel elke dag was toegewijd aan 
een heilige. Nog steeds zijn veel parochies 
naar een heilige genoemd. Ook scholen 
en verenigingen droegen en dragen nog 
vaak de naam van een heilige. En kijk eens 
in de Franse Michelin-atlas om na te gaan 
hoeveel plaatsen er in Frankrijk naar een 
heilige genoemd zijn… Heiligen speelden 
tot voor kort een belangrijke rol in het 
leven: het waren identificatiefiguren: je 
voelde je ertoe aangetrokken, je keek er 
naar op. 

Heiligen on line
Surfend over het internet kun je je uitge-
breid laten informeren over alle ‘geregis-
treerde’ heiligen die we momenteel ken-

nen. Het zoekwoord ‘heiligen’ leverde mij 
met Google ruim 15 miljoen hits op en een 
gigantisch aantal plaatjes. Er is een hei-
ligennet, een heiligenkalender, een heili-
genstartpagina, een heiligenencyclopedie 
en ga zo maar door. Het kost je zeker een 
aantal jaren als je je zou willen verdiepen in 
al die heiligenverhalen. De rode draad door 
al die verhalen is: iemand wordt als heilige 
beschouwd wanneer zij of hij heeft laten 
zien haar of zijn leven onvoorwaardelijk in 
dienst te hebben gesteld van anderen. De 
kerk van Rome vertaalt dat in een vroom 
en deugdzaam leven, ten voorbeeld voor 
anderen. Maar de volksverhalen over deze 
mannen en vrouwen laten dikwijls wel een 
ánder, vaak heel wat minder vroom beeld 
zien. Veel heiligen waren echt niet van die 
saaie pisangen!

Lange adem
Bij een heiligverklaring door de kerk van 
Rome komt doorgaans heel wat kijken. Er 
zijn welomschreven richtlijnen voor opge-
steld, je levensloop wordt minutieus ge-
screend, je daden nauwkeurig onderzocht. 
Één wonder is wel het absolute minimum. 
De strenge procedures en onderzoekspro-
cessen duren soms wel honderd jaar: Rome 
gaat kennelijk niet over één nacht ijs en 
veel kandidaten vallen dan ook voortijdig 
af. En je mag al blij zijn als je na vijftig jaar 
de status van eerbiedwaardig of zalig hebt 
bereikt. Heilig worden vandaag de dag is 
kwestie van lange adem, een enkele uitzon-
dering daar gelaten. Eeuwigheid kent geen 
tijd, dat is wel duidelijk.

Kleur geven aan het leven
Op de dag van Allerheiligen – 1 november 
– staan we ieder jaar weer even stil bij de 
eeuwenoude beweging die Jezus destijds 
op gang heeft gebracht en talloze mensen 
heeft geïnspireerd om in zijn voetsporen te 
treden. Ze passeren ons dan allemaal, de 
grote en kleine heiligen, al die mensen die 
in hún tijd en op hún manier iets van dat 
goddelijke Licht hebben laten zien, iets heb-
ben uitgestraald van Gods liefde, barmhar-
tigheid en mededogen. Aangestoken door 
het verlangen naar een nieuwe wereld, naar 
een hemel op aarde. We zien hen staan voor 
Gods troon: een grote menigte, ontelbaar, 
uit alle rassen, stammen en talen. Ze zijn 
getekend door het leven dat ze geleid heb-
ben: dienstbaar, belangeloos, onzelfzuchtig. 

Mannen en vrouwen die letterlijk ‘kleur’ aan 
het leven van anderen gaven, hen tot lich-
tend voorbeeld wilden zijn. Goed zijn voor je 
naaste, oog en oor voor elkaar hebben, on-
verschrokken voor de ander op de bres willen 
gaan staan. Letterlijk: het leven ‘heel of gaaf 
maken’, ‘heiligen’. Kleur geven aan het leven: 
misschien is dat wel de kern van ‘heiligheid’. 
En dan zijn er vandaag de dag misschien nog 
wel veel meer heiligen dan u denkt of die de 
kerk van Rome verklaart: kijk maar eens rond 
in uw eigen omgeving, naar mensen die het 
leven uitstralen, er kleur en licht aan geven. 
Niet door grote verhalen of indrukwekkende 
daden, maar gewoon door een simpele hand-
druk, een bemoedigend woord, een knip-
oog, een hand op de schouder, een arm om 
iemand heen, een vredeswens. Heiligen zijn 
soms dichter bij je in de buurt dan je denkt!

Jan Simons
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Allerheiligen: wie zijn dat dan?
Er zijn er zo veel, dat we moeten nagaan welke heilige we pre-
cies aanroepen. Tijdens mijn verblijf in het Antoniusziekenhuis 
heb ik vaak gevraagd naar welke heilige Antonius het ziekenhuis 
genoemd is. Verbaasde gezichten… er is toch maar 1 heilige An-
tonius? Nee… er zijn er minstens drie: Antonius van Padua, Anto-
nius Abt en Antonius Ripolamus. De laatste is het minst bekend.

In Udenhout wordt de heilige Felix naam-
gever van het klooster aan de Kreitenmo-
lenstraat. De wijk die de plaats van het 
klooster heeft ingenomen heet nu Felixhof. 
In de heiligenkalender komt de heilige Felix 
17 keer voor. Soms wordt de naam dan ge-

Heilige Felix van Valois

Heilige Antonius Abt met varken

volgd door een plaatsnaam, zoals bij Felix 
van Nola, of Felix van Cantalice. De “Uden-
houtse” Felix, is die van Valois. Dat is geen 
plaatsnaam maar de naam. van een adel-
lijke familie. Hij is geboren in de buurt van 
Parijs in 1127. Hij stichtte de orde van de 
Trinitariërs ter bevrijding van Christensla-
ven. Deze Felix draagt daarom een bijzon-
der attribuut: gebroken boeien.

Vaak zijn de heiligen herkenbaar aan bij-
zondere voorwerpen die zij bij zich heb-
ben of aan bijzondere kleding. De hiervoor 
genoemde Antonius Abt is altijd in gezel-
schap van een varken. Antonius van Padua 
draagt de bruine pij van de Franciscanen. 
In de Caeciliakerk van Berkel-Enschot 
wordt de heilige man Job vereerd. Strikt 
genomen is de hoofdpersoon van het oud-
testamentisch boek Job geen heilige, zoals 
Antonius en Felix, maar is door zijn bijzon-
dere levensgeschiedenis een toonbeeld van 
trouw, een voorbeeld voor allen. Hij wordt 
afgebeeld als een zieke man, overdekt met 
zweren, zittend op een mestvaalt…

Ik noem nog een aantal heiligen, die nau-
welijks bekendheid genieten, maar van 
wie wonderlijke verhalen werden verteld: 

Elkaar Nabij zoekt voor haar groepen in Berkel-Enschot,  
Oisterwijk, Moergestel en Udenhout meerdere vrijwilligers 
(m/v) om nabestaanden te steunen in hun rouw. 

Versterking voor elkaar nabij

Als vrijwilliger kun je veel betekenen voor 
mensen die een dierbaar persoon moeten 
missen. Je loop als het ware een stukje mee 
op de moeilijke weg van rouw en probeert 
zo die weg wat lichter te maken. Het is mooi 
en dankbaar werk om nabestaanden de 
kans te geven hun verdriet te uiten. Rou-
wen om het verlies van een dierbare is een 
zware opgave. Het is een afscheid in letter-
lijke zin: je ‘afscheiden’ van iemand aan wie 

je gehecht bent. Het loslaten van alle dingen 
die je gewoon was met deze geliefde persoon 
te doen. Het vraagt veel moed en energie om 
– naast het intense verdriet om het gemis – 
het leven weer op te pakken en zin te geven.

Het kan dan goed zijn om te praten met 
iemand die de tijd neemt om te luisteren. 
Iemand die niet meteen met allerlei goed 
bedoelde adviezen komt, maar het verdriet 
alle ruimte geeft. De vrijwilligers van Elkaar 
Nabij willen er op die manier voor rouwen-
den zijn. Zij komen bij nabestaanden thuis. 
Samen wordt bekeken hoe lang en hoe vaak 

bezoeken zinvol zijn. Onderling vertrouwen 
in het contact staat voorop. Als er proble-
men worden gesignaleerd, kan de vrijwilli-
ger doorverwijzen naar professionele hulp. 
De vrijwilligers van Elkaar Nabij zijn geen 
therapeuten of beroepskrachten, maar ‘ge-
wone’ mensen met een open hart en een 
open oor. Wel krijgen zij speciale trainingen 
en regelmatig bijscholing om rouwenden zo 
goed mogelijk tot steun te zijn.

Hebt u interesse voor dit mooie en dank-
bare werk of wenst u meer inlichtingen? 
Kijk dan op de website www.elkaarnabij.nl 
of neem contact op met het secretariaat 
van Elkaar Nabij, tel. 013-5331029, 
contact@elkaarnabij.nl.

Werkgroep Elkaar Nabij

bij voorbeeld Margaretha van Leuven die 
door de overvallers van de herberg, waar 
zij werkte, met een priem doorboord in de 
rivier de Dijle werd gegooid. Ze werd door 
vissen omhooggehouden en zo stroomop-
waarts naar Leuven gebracht. Of dichter bij 
huis: Adrianus van Hilvarenbeek, een van de 
martelaren van Gorcum. (wordt vervolgd...)

Wim Maarse
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Iedereen gelijk en toch anders
Een paar weken geleden waren wij op 
Schiermonnikoog. Fietsvakantie. Toen wij op 
zondag tegen de middag onze fietsen bij de 
fietsenstalling gingen ophalen, kwamen een 
man en een vrouw, kennelijk een echtpaar, 
eveneens hun fietsen halen. Hun tweewie-
lers stonden naast de onze. Dus zegden we 
elkaar goedendag en wensten we elkaar ook 
nog eens een fijne zondag. Van de groet en 
de wens kwam een gesprek. “Dat ze van de 
kerk kwamen”, zei mevrouw. “Onze dominee 
had het over het feit dat alle mensen uniek 
willen zijn”, vertelde ze. Ze glimlachte en ging 
verder: “Maar de dominee voegde eraan toe 
dat al die mensen die zo graag uniek willen 
zijn, zich wel allemaal identiek kleden.” Of de 
dominee daarmee had bedoeld dat mensen 
eigenlijk minder uniek zijn dan ze van zichzelf 
veronderstellen, zei ze niet. Ook niet of de do-
minee misschien wel had bedoeld dat men-
sen hun persoonlijkheid te veel proberen te 
vinden in het nabootsen van wat anderen 
denken dat uniek en zelfstandig is. En wel-
licht daardoor meer nalopers dan voorlopers 
zijn, meer massamensen dan persoonlijke 
individuen. Ze hield daarentegen weer even 
op met praten, glimlachte nogmaals een 
beetje heimelijk en vervolgde: “Maar ik zeg: 
‘Beste dominee, ook al dragen we allemaal 
dezelfde spijkerbroek, toch zijn we allemaal 
uniek’. Uniek zijn we niet omdat we er anders 
uitzien. De uniciteit zit van binnen.” 

Ze sprong op haar fiets en reed weg. “Pre-
cies”, wilde ik nog terugzeggen. Maar het 
echtpaar draaide al de hoek om, de vrouw 
voorop, manlief in haar kielzog, wuivend: 

“Prettige voortzetting van de zondag!”. “Pre-
cies”, zei ik dan maar tegen mezelf. “Mis-
schien wel van buiten gelijk, maar toch van 
binnen anders”, dacht ik hardop. Al houden 
veel mensen er misschien wel de omgekeer-
de opvatting op na: van buiten anders, van 
binnen gelijk. Van buiten zijn we, ondanks 
dezelfde spijkerbroek of hetzelfde pak, al-
lemaal anders. We vinden dubbelgangers 
trouwens iets vreemds. Dat mensen er iden-
tiek uitzien, is immers uitzonderlijk. Dat 
twee mensen als twee druppels water op el-
kaar gelijken, vinden we zelfs een beetje eng, 
tenzij ze tweelingen zijn. Maar dat mensen 
aan hun binnenkant verschillen, daar heeft 
menigeen het moeilijk mee. Veel mensen 
zouden eigenlijk willen dat anderen hetzelfde 
zouden denken, hetzelfde zouden voelen, de-
zelfde voorkeuren zouden hebben, dezelfde 
reacties zouden vertonen... als zij natuurlijk. 
Maar dat is nooit zo over de hele lijn van den-
ken en voelen, geloven en verwachten. Ook 
niet bij dubbelgangers en tweelingen. Het is 
zoals die mevrouw op Schiermonnikoog me 
zei: “Toch zijn we allemaal uniek.”

Als we er even bij stilstaan, dan begrijpen 
we: uniek wil in wezen zeggen anders. Beter 
gezegd, anders én gelijk. Dat ‘gelijk’ heeft 
evenwel niets te maken met denken en 
doen. Zelfs Mao slaagde er niet in om, door 
ze allemaal in hetzelfde blauwe werkmans-
pak te steken, van alle Chinezen kopietjes 
van elkaar te maken. Dat ‘gelijk’ heeft te 
maken met waardigheid en respect. De ge-
lijkheid van de mens is met name het ge-
volg van de uniciteit van elke mens. 

Omdat ik geen kopie ben van een ander, 
kan ik als mens niet worden vervangen 
door een ander en die ander niet door mij. 
Dus zijn we evenwaardig én even waardig. 
We zijn dus gelijk omdat we anders zijn. 
Anders gezegd, we moeten allemaal met 
hetzelfde respect behandeld worden, om-
dat we allemaal uniek zijn. In de mense-
lijke waardigheid kan er geen hiërarchie 
bestaan, niet naar rang of stand, niet naar 
bezit of diploma, niet naar kleur of land. 
Want ook binnen de categorieën rang en 
stand, bezit en diploma, kleur en land zijn 
geen twee mensen dezelfde. Om het nog 
eens anders te zeggen, ook de heilige is 
een zondaar...

Mark van de Voorde

Anders en toch gelijk

Mark Van de Voorde is onafhankelijk 
publicist en gewezen raadgever van de 
Belgische politici Herman Van Rompuy, 
Yves Leterme en van Steven Vanackere.

Moeilijke vragen
Met regelmaat stel ik als leerkracht én als 
ouder vast dat kinderen ontzettend moei-
lijke vragen kunnen stellen. Zo stond (zat) ik 
alweer met de mond vol tanden toen Sop-
hie – met het gezin op weg naar een groot-
tante – me compleet verrast met….’Papa, je 
beweert dat God een ontzettend lieve en al-
machtige Vader is, die ons bijzonder graag 
ziet. Als dat zo is, waarom staat Hij dan toe 
dat de mensen lijden? Waarom laat God toe 
dat er zo veel verdriet en misère is?’ Wel-
licht heeft het met mijn beroep te maken? 
Ik doe graag voor alsof ik heel veel weet. Als 
leerlingen op school vragen stellen waarop 
ik niet onmiddellijk het antwoord weet, dan 
reageer ik veelal met…..’Dit is een heel toffe 
vraag. Ik stel voor – zo blijft het antwoord 
veel langer bij – dat jet het antwoord zelf 
opzoekt en me zo vlug als mogelijk weet te 
vertellen hoe de vork in de steel zit.’ Tijdens 

de speeltijd installeer ik me dan vliegens-
vlug achter het scherm en laat de zoekrobot 
het antwoord formuleren. Flauw van me.

Gaat het over geloofsvragen, dan ben ik op 
mezelf aangewezen en uiteraard ook als de 
vraag tijdens het autorijden wordt gesteld. 
‘Sommige mensen bidden voor vrede,’ steek 
ik van wal, ‘of omdat er minder armoede zou 
zijn. Dit mag uiteraard, maar dergelijke pro-
blemen kunnen wij zelf enigszins oplossen. 
God maakt geen ruzie. Het zijn de mensen. 
God is evenmin egoïstisch. Het zijn de men-
sen die moeilijk kunnen delen. Er is immers 
voedsel genoeg. Niet één mens moet honger 
lijden. En dan zijn er natuurrampen: aardbe-
vingen, overstromingen, hevig onweer…Voor 
nogal wat natuurrampen is de mens verant-
woordelijk. Het kappen van de bomen in het 
Amazonewoud, het gat in de ozonlaag…

Ik kijk in de achteruitkijkspiegel en zie dat 
mijn dochter een bedenkelijk gezicht opzet. 
‘Niet akkoord?’ vraag ik enigszins geprikkeld. 
‘Papa,’ reageert Sophie, ‘misschien moet ik 
de vraag duidelijker stellen? Waarom laat 
God toe dat kinderen sterven aan een of 
andere ziekte? Een liefdevolle vader die zijn 
kinderen in de steek laat…’ Ik loens naar mijn 
vrouw en zie een triomfantelijk lachje. Ik 
zucht heel diep en begin te sakkeren over de 
toenemende verkeersdrukte. ‘Nu eventjes 
niet, Sophie!’ probeer ik mijn vel te redden. 
‘Ik moet me concentreren op het verkeer.’ 
Zowel mijn vrouw als Sophie en David gnif-
felen. Ze doen niet eens de moeite om het 
enigszins onopvallend te doen. Misschien 
moet ik toch maar eens leren toe te geven 
dat ik op niet alle vragen het antwoord weet.

Stef Desodt
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Deze rozenkrans is wel heel speciaal
Ik hou van het herfstseizoen. 
Van de bladeren die verkleu-
ren. Bij de aanblik van deze 
mooie natuurtinten, verandert 
er iets bij mij van binnen. 

Als ik in de vroege ochtend buiten loop, 
komt de geur van het najaar mijn neus bin-
nen. Ik adem nog dieper door mijn neus. 
Het ruikt zo herkenbaar en vertrouwd. De 
geur die bij het najaar hoort. Die één is 
met dit seizoen. Zoals ik mezelf zo verbon-
den voel met dit jaargetijde. De vogels zin-
gen tijdens het ochtendgloren. De vroege 
morgen die de natuur nu op een later tijd-
stip doet ontwaken dan bij het begin van 
de zomer. Deze vogels verwelkomen de 
herfst met hun eigen gezang. Dit seizoen 
heeft echt zijn charme. 

Jaren terug raapte ik de mooie gekleurde 
rode en gele bladeren op. Ik stopte ze tus-
sen de bladzijden van schoolboeken en 
schriften. Op deze wijze liet ik ze drogen. 
Maar verder deed ik er eigenlijk niets mee. 
Ik vergat ze gewoon. Vele jaren later vond 
ik in een van mijn schoolschriften die bij 
mijn zoon in de boekenkast lagen, een 
groot herfstblad terug. Ik herinner me dat 
ik er eerst vijf minuten stil naar heb zitten 
kijken. Daarna deed ik het schrift dicht en 
gaf het een speciaal plekje in mijn eigen 
boekenkast. En daar ligt het nog steeds. 
Een stukje nostalgie. Vroeger vond ik de 
herfst maar niets. Toen zag ik alleen maar 
die andere vervelende kant: het werd kou-

der, mistig en vochtig. De wereld kon zo’n 
trieste aanblik tonen. Want bij de herfst 
horen immers regen, hagelbuien, sterke 
windvlagen, afgewaaide takken en kale 
bomen. Maar ja zo heeft alles toch twee 
kanten in het leven. De ene dag ervaar je 
meer het fijne ervan en op een andere dag 
kun jij je opeens heel triest voelen. Het 
wordt vroeg donker. De verwarming wordt 
weer opgestookt. En de vlammetjes van de 
kaarslichtjes flikkeren weer in grote geta-
le. Dit geeft warmte en gezelligheid. 

Terwijl dit door mijn gedachten gaat, is de 
oktobermaand weer net begonnen. Voor 
mij weer een maand, waarin Maria een 
grote rol speelt. Oktobermaand is Rozen-
kransmaand. Zachtjes trek ik de lade van 
mijn nachtkastje open. Hier bewaar ik drie 
rozenkransen. Een ervan is wel heel spe-
ciaal. Die bracht mijn zoon mee, toen hij 
vijftien jaar geleden met de klas een week 
in Rome verbleef. Ik zie hem nog voor me 
staan bij terugkomst. “Mam,” zei hij, “ik 
heb een cadeautje voor je meegebracht. Ik 
weet dat ik hier jou heel blij mee maak.” 
Ik scheurde het papiertje eraf. Er kwam 
een rond goudkleurig doosje tevoorschijn. 
Op de bovenkant stond een beeltenis van 
Maria met het Kindje Jezus tegen zich aan 
gedrukt. Aan de voorkant zat een knopje. 
Ik drukte er voorzichtig op. Het dekseltje 

ging meteen open. Een schattige kleine 
crèmekleurige rozenkrans lag beschermd 
tussen wat wattenlaagjes. De blik van mijn 
zoon was scherp op mijn gezicht gericht. 
Hij was erg benieuwd naar mijn reactie. 
Toen zei hij: “Ja mam, de paus heeft deze 
rozenkrans persoonlijk gewijd.” Jij moet 
me beloven dat je er echt heel zuinig op 
zult zijn. En hem een speciaal plekje zult 
geven.” Hierbij keek hij me heel ernstig aan. 
Toen trok ik hem naar me toe en heb hem 
meteen flink geknuffeld. Ik was zo ontroerd. 
Zo jong als hij was, wist hij precies waarmee 
hij mij een groot plezier kon doen. 

Twee dagen later ging hij mij vragen stel-
len over het gebruik van de rozenkrans. 
Toen heb ik hem verteld over de geschie-
denis van de blijde, droevige en glorievolle 
geheimen. En ook over de geheimen van 
het Licht. Over de dagen die hierbij ho-
ren. Hij stelde me veel vragen, waarop ik 
steeds het antwoord wist. Vorige week 
was hij hier op bezoek. Plotseling zei hij: 
“Hey mam, heb jij ‘mijn’ rozenkrans alweer 
te voorschijn gehaald? Want het is oktober 
en dat betekent Rozenkransmaand.” Stra-
lend keek ik hem aan, terwijl ik zei: “Reken 
maar, die rozenkrans van jou is en blijft 
voor mij altijd heel speciaal.”

Noortje de Loop

Heel speciaal

Social media
Volg je ons ook al via 
facebook en Twitter?

www.facebook.com/
johannes23parochie

Twitter: @johannes23p
Twitter: @pastoorpieter

Wie helpt ons? 
Onze prachtige kerk in Biezenmortel moet af en toe eens worden gepoetst. 

Wie uit onze geloofsgemeenschap wil ons daarbij helpen? 
Vele handen maken immers licht werk. 

Pater Sjef (013-5111581).
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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, pastor G. 
Looyaard en pater S. van Laarhoven. Zij zijn 
te bereiken via het pastoraal steunpunt.

Website www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook www.facebook.com/
johannes23parochie
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 NL96 RABO 0106 8041 54
Eucharistieviering zondag 11.00 uur,
maandag 19.00 uur en 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 NL49 RABO 0106 8040 30
Eucharistieviering zondag 09.30 uur,
dinsdag 09.30 uur en 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 NL50 RABO 0152 0064 00
Eucharistieviering zaterdag 19.00 uur,
zondag 10.00 uur, dinsdag 09.00 uur 
en 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 NL77 RABO 0152 0047 50
Eucharistieviering zondag 10.00 uur

Alle feesten netjes op een rij…
De tijd voor Kerstmis is voor kinderen een tijd van verwondering. 
Buiten is het vaak donker en kil, en tegelijk verschijnen overal 
lichtjes en klinkt er muziek, nu eens van ‘Dag Sinterklaas’, dan 
weer van ‘Jingle Bells’ of ‘Stille Nacht’. Een hele uitdaging voor 
het kleine grut om goed te begrijpen wat er nu precies aan de 
hand is. Misschien kunnen de volwassenen een handje helpen 
door de dingen een beetje af te bakenen. Zijn de winterfeesten 
in commerciële context allemaal een beetje één chaotische pot 
nat geworden, in eigen huis kun je de dingen mooi kaderen.

Een paar tips:

1. Maak plaats voor de Sint!
Het feest van Sinterklaas is een prachtig 
kinderfeest! Geef het dan ook maar alle 
aandacht en ruimte. Je kunt thuis best 
kerst nog even laten wachten. De slingers 
en ballen mogen nog even in de doos, want 
nu moet er plaats gemaakt worden voor 
schoen en wortel, voor een brief aan sin-
terklaas, een klontje voor zijn paard en een 
glaasje bier voor Zwarte Piet. Laat de oogjes 
maar blinken bij het samen uit volle borst 
zingen van ‘Zie ginds komt de stoomboot’ 
en neem uitgebreid de tijd om de cadeaus 
te bewonderen en het nieuwe speelgoed te 
verkennen.

2. Laat het advent zijn – ’t is nog geen 
Kerstmis!
De sint is terug naar Spanje? Dan mag het 
advent worden in huis. Advent is een woord 
dat uit het Latijn stamt en ‘komst’ betekent. 
De advent is de periode van vier weken 
waarin christenen zich voorbereiden op 
het kerstfeest, de geboorte van Jezus her-
denken en zijn wederkomst verwachten. Er 
zijn mooie gebruiken om deze tijd van ver-
wachting ook in huis zichtbaar te maken. 
Meest sprekend is de adventskrans. Dit 
gebruik kwam uit Scandinavië en Duitsland 
ook naar onze streken overgewaaid. Op een 
krans van groene takken – teken van hoop, 
worden vier kaarsen aangebracht. Elke zon-
dag die aan kerst vooraf gaat mag er één 

kaars meer branden, zo wordt het iedere 
zondag een beetje meer licht, het licht waar 
we in deze donkere dagen zo naar verlan-
gen, het licht dat de geboorte van Jezus ons 
brengt. Wil je ook zo’n adventskrans in je 
huis: het internet is bezaaid met ideeën, pa-
tronen en tips. Kijk toch ook eens op www.
geloventhuis.nl. Daar vind je hele leuke tips 
om het samen met de kinderen advent te 
laten zijn.

3. Knutsel – bak – timmer voor kerst!
Niets leuker dan zelfgemaakte versieringen 
en cadeaus voor kerst. Kinderen vinden het 
heerlijk om hiermee bezig te zijn. Het maakt 
de adventstijd voor hen nog spannender. 
En als dan eindelijk, echt de tijd gekomen 
is om de kerstboom op te zetten, zullen ze 
er apetrots hun zelfgemaakte versiering in 
hangen en cadeaus onder leggen. Zo kan 
het écht Kerstmis worden!

Ria Reijtackers


