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Gedachten bij de kerststal
Ik sta hier in de kerststal. Graag geef ik u wat gedachten mee. 
We zien allereerst Jezus in de kribbe, met open armen, een ie-
der is welkom bij Hem. Jezus betekent immers: “God redt.” We 
zien Maria, zij houdt de kerk bij elkaar, ook in turbulente tijden. 

Haar beeld wordt juist op kerstavond ge-
sierd met heel veel kaarsjes… een teken 
van vertrouwen, Maria geniet het vertrou-
wen van mensen, overal en altijd. We zien 
Jozef, de dromer. Hoe belangrijk is het om 
te blijven dromen over een nieuwe toe-
komst. We zien de os en de ezel, stoer en 
dom, er is plaats voor beide. We zien de ko-
ningen, ook zij gaan door de knieën. Scha-
pen lopen rond, sommigen wegkijkend, 
anderen zoekend, weer anderen dicht bij 

Jezus, een beeld van de kerk van nu. En we 
zien de herder, ruig volk toen, misschien 
wel te vergelijken met de new kids van nu. 
Kortom, iedereen is welkom bij de stal. Zo 
willen we ook Johannes XXIII Parochie zijn, 
gericht op de toekomst… waar een ieder 
welkom is! Graag dank ik alle mensen die 
zich inzetten in onze parochie tijdens de 
kerstdagen.

Pastoor Pieter Scheepers
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Dit jaar zijn er veel engeltjes bij

José van de Leur is de dirigente van het 
koortje en heeft de kerstmusical zelf ge-
schreven. Ik ben thuis bij José in Loon op 
Zand om haar te laten vertellen over de 
Mortelnootjes. José is actief in de muziek. 
Als het interview plaatsvindt is net de mu-
sical Flashback van het koor Andantino 
achter de rug waar José ook aan mee deed. 
De première van die musical was voor 
haar extra bijzonder omdat ze tijdens die 
voorstelling voor haar vrijwilligerswerk bij 
onder andere de Mortelnootjes, het koor 
Andantino en de scouting van Biezenmor-
tel werd onderscheiden met een lintje van 
de koning. Ze vertelt dat het lintje een grote 
verrassing voor haar was maar dat ze er wel 
erg vereerd mee is. 

José schuift het mapje met knipsels uit de 
krant en de bladen over haar onderschei-
ding aan de kant en begint te vertellen over 
de Mortelnootjes: “Drie jaar geleden heb-
ben we meegedaan met het project ‘Hart 
voor elkaar’ van de Rabobank. We hebben 
toen een mooi bedrag gekregen om een 
musical op te zetten voor ons koortje. Ie-
der jaar verzorgen we enkele voorstellin-
gen speciaal voor ouderen, verstandelijk 
gehandicapten of voor school. Het koortje 
bestaat uit vijftien meisjes en drie jongens.” 
José legt uit dat de kinderen vanaf groep 
drie van de lagere school lid kunnen wor-
den van het koortje. Na de lagere school 
kunnen ze doorstromen naar Bimoza. “De 
jongste kinderen beginnen op school in 
groep drie net met lezen”, licht José toe. “Ze 

Kinderkoor de Mortelnootjes uit Biezenmortel verzorgt rond de 
kerst voor het derde jaar op een rij een kerstmusical. 

kunnen nog niet meelezen in de liedjesbun-
del en moeten het dus vooral hebben van 
het goed luisteren en de tekst van de liedjes 
onthouden.”

“Het thema van de musical dit jaar is ‘Bou-
wen aan vrede’”, verklapt José. “We hebben 
met grote dozen bouwstenen gemaakt. Op 
die dozen staan ook de teksten zodat de kin-
deren nog kunnen spieken als ze even een 
stukje tekst vergeten zijn. Maar de meeste 
kinderen doen hun best om de tekst hele-
maal uit hun hoofd te leren. We zijn in ok-
tober al begonnen met repeteren voor de 
musical. Dat gebeurt in de Josephkerk op 
donderdag in de middagpauze van school.” 
Gemma Nijholt zorgt dan telkens voor be-
geleiding op de piano. Marie Brabers en 
Annie Broeders zijn andere vrijwilligers bij 
de Mortelnootjes, ze helpen ook bij de re-
petities. “De oudere kinderen wisten begin 
oktober al dat de musical er weer aan zat te 
komen. Ze informeerden bij mij of de rol-

verdeling al bekend was, daar waren ze erg 
benieuwd naar”, gaat José verder. “Ik laat 
de kinderen zelf hun rol kiezen. En dan zijn 
er natuurlijk altijd meerdere kandidaten 
voor Jozef en Maria. We houden dan een 
loterijtje over wie de rol dan krijgt”, legt ze 
uit. “Naast de hoofdrollen hebben we ook 
herders, engelen en dieren zoals de ezel, 
os en schaapjes nodig. Sommige kinderen 
vinden het best wel eng om veel tekst te 
hebben en dan kiezen ze bijvoorbeeld voor 
de rol als schaapje. Ze snappen wel dat die 
in de regel niet zoveel tekst zullen krijgen”, 
lacht José. “Dit jaar waren er veel liefheb-
bers voor de rol van engeltje. We hebben 
daarom nu maar wat meer engeltjes. Ver-
der proberen we het publiek actief bij ons 
spel te betrekken”, licht José toe. “Zo wordt 
het publiek uitgenodigd hard mee te fluiten 
als één van de spelers een deuntje speelt 
op een waterfluitje. Als er dan flink respons 
komt uit de zaal vinden de kinderen dat 
prachtig en zijn ze apetrots.”

Dit jaar komen er in ieder geval twee voor-
stellingen; op 13 december in de Eikelaar 
in Udenhout en op 18 december voor de 
ouderen van de KBO. Misschien komt er 
nog een derde voorstelling. Verder doen 
de Mortelnootjes mee met de kersttocht 
en zingen ze in de herdertjesmis. Bij de 
uitvoeringen van de musical zijn er nog ver-
schillende vrijwilligers die meehelpen en 
natuurlijk is ook het bestuur dat bestaat uit 
Dorothé Bastiaansen, Yvonne van Rooij en 
Margret Scheffers gedurende het jaar bezig 
om alle zaken rondom de repetities en de 
uitvoeringen te regelen. “Gezelligheid met 
elkaar staat hoog in het vaandel”, vindt José. 
“Naast het zingen organiseren we daarom 
ook nog andere leuke dingen. We hebben 
regelmatig een uitje, we gaan dan bijvoor-
beeld samen knutselen, maken een tochtje 
met een huifkar en natuurlijk na afloop lek-
ker frietjes eten. Dat is dan een mooie afslui-
ting van een heel schooljaar oefenen, zingen 
en lol maken in het koortje”, besluit José. 

Frank Scheffers

De Mortelnootjes bij de jubileumviering van pater Sjef en broeder Richard
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Vergeten parochianen

An Schilder

Ik draai het raampje van het portier naar 
beneden. “Torentjeshoef?”, vraag ik aan de 
man op het trottoir. Hij kijkt me bedenke-
lijk aan. Had ik dan toch mijn Tomtom mee 
moeten nemen? Nee, iedereen in Berkel-
Enschot weet natuurlijk wel waar Toren-
tjeshoef ligt. Ik hoor waarschijnlijk tot een 
grote categorie die er echter nauwelijks 
ooit naar binnen gaat. Vandaag wel, want 
ik heb een afspraak met een van haar be-
woonsters; mevrouw An Schilder. Zij vindt 
dat de parochianen uit Berkel, Enschot, 
Udenhout en Biezenmortel veel aandacht 
krijgen in de Vierklank, maar dat de bewo-
ners van Torentjeshoef en de Eikelaar niet 
lijken te bestaan. In een lange brief aan de 
pastoor heeft ze haar onvrede hierover ge-
uit. Omdat ik dit jaar nog een aflaatje kan 
gebruiken, hebben we besloten dat ik na-

mens de redactie van de Vierklank bij haar 
op bezoek ga. Wat onwennig stap ik binnen 
en meld me bij de receptie. Ik krijg een rou-
tebeschrijving en ga op weg door de gangen 
van Torentjeshoef en passeer daarbij de 
mooie, intieme kapel. Bij de eetzaal is het 
een gezellige drukte van belang en daarna 
kom ik aan een soort binnenpleintje. Zes 
heren zijn verzameld rond het biljart en be-
handelen luidruchtig de recente politieke 
ontwikkelingen. Zoveel levendigheid had ik 
niet verwacht.

Ik bel aan naast het bordje ‘An Schilder vd 
Meijs’ en een kwieke dame doet open. “Och, 
kom binnen. Doe toch je jas uit en ga zit-
ten. Lust u koffie?”, ratelt ze. Ik kom binnen 
in een niet te grote, maar gezellige kamer 
en ga zitten. “Tsja, schrijf je de pastoor een 
brief en word je meteen gestraft met een 
interview.” Aan haar lach zie ik dat ze het 
niet meent en ze maakt meteen een com-
pliment over de Vierklank. De innemende 
Tilburgse komt uit de Sacramentsparochie 
en is daar voor de parochie bijzonder ac-
tief geweest. “Ik was in de parochie actief 
voor de Zonnebloem toen pastoor Wit-
lox in 1993 afscheid nam. Na zijn afscheid 
moest de Sacramentsparochie het zonder 
pastoor doen.  Samen met enkele andere 
parochianen zijn we het gat gaan opvullen. 
We organiseerden inloopavonden, hielden 
woord- en gebedsdiensten en verzorgden 
het pastoraat. Aanvankelijk dacht ik wel 
eens: ‘waar zijn we toch mee bezig?’” Ze 
is even stil en lijkt terug te denken aan die 
tijd. “Toen pastoor Brouwers kwam in 1999 
was het wel even wennen voor hem. De pa-
rochie was bijzonder actief en zelfredzaam. 
Zo herinner ik me nog de lezing van de Nor-
bertijner Abt Baeten in de Pelgrimshoeve. 
Een hele gebeurtenis met veel bezoekers.” 
“U heeft zich nogal ingezet om de geloofs-
gemeenschap levend te houden”, zeg ik. En 
aan haar reactie kan ik zien dat ze daar met 
veel plezier op terugkijkt. 

Ze schenkt nog een kopje koffie in en zegt: 
“Kijk, we zijn erg blij met onze Pieter. Zijn 
wekelijkse dienst is voor de bewoners een 
belangrijk en waardevol moment in de 
week.” Ze lacht: “Ik ben dit jaar 90 gewor-
den en ik kreeg van Pieter dit cadeautje.” Ze 
toont me een geel doosje. Bij het openen 
springt er een gekleurde bloem naar bui-
ten en speelt het doosje ‘happy birthday’. 
“Toen ik hem open deed, schrok ik me rot 
en Pieter lag blauw van het lachen.” En 
weer lacht ze: “Als ik begraven wordt, dan 
moet dit doosje op het altaar staan, want 
het zegt iets over mijn leven. Ik leerde mijn 
Willem, een Rotterdamse Volendammer 

kennen aan het einde van de oorlog. Samen 
zijn we actief geweest in de carnavalsver-
eniging en ik heb zelfs nog meegedaan aan 
het tonpraten. We hebben een goed huwe-
lijk gehad en ik voel me dan ook heel rijk, 
dankbaar en gelukkig.” Ik zie dat ze het ook 
uitstraalt. “Mijn twaalfde achterkleinkind is 
op komst!”, voegt ze met trots toe. 

“Ik denk misschien wel eens te veel na, 
maar ik krijg veel kracht van mijn geloof. Ik 
kan het wellicht niet altijd bevatten, maar 
die kracht moet toch ergens vandaan ko-
men. Ik heb niet alleen mijn man, maar 
ook een zoon en twee kleinkinderen moe-
ten begraven. En toch vind ik dan de steun 
om verder te gaan. Ik wil dan ook moeite 
doen om de geloofsgemeenschap levend te 
houden. Ook hier in Torentjeshoef. Daarom 
schreef ik dus die brief aan Pieter”. Begrij-
pend kijk ik haar aan. “Nu word ik oud en op 
is op en weg is weg, maar ik heb het goed 
gehad. Ik zie niet op tegen de ontmoeting 
met God na mijn honderdste verjaardag”, 
zeg ze met een brede grijns. Paus Francis-
cus en bisschop Bluijssen passen bij de ma-
nier waarop An haar geloof beleeft. “Met 
Willem ging ik op zondag vaak op de fiets 
naar Den Bosch en ik zie de bisschop nog 
staan op de Parade met al die kinderen om 
hem heen. Ik maak me wel zorgen om de 
paus. Als maar niemand hem iets aandoet, 
want dat zou een groot verlies zijn voor de 
Katholieke kerk”, voegt ze er serieus kijkend 
aan toe.

Onder de indruk van deze krachtige vrouw 
neem ik afscheid. Bij het naar buiten gaan, 
komen we langs een hometrainer. “Ja, daar 
zit ik regelmatig op”, zegt ze. “Oud worden 
is niet zo erg, maar de gebreken…”, zegt ze 
betekenisvol. Ik geef haar een hand en be-
loof haar dat de Vierklank de bewoners van 
Torentjeshoef niet meer zal vergeten.

Harold Vugs

Het onderkomen van de ‘vergeten’ parochianen

Decembergaven

Decembergaven

De kunst van het ontvangen 
is gelijk 
aan de kunst van het geven
en andersom...

In de manier waarop
jij een gave of geschenk ontvangt,
maak je de gever 
in zijn wezen zichtbaar
als schenker van zichzelf aan jou.

Uit ‘Vieren’, tijdschrift voor 
liturgie en spiritualiteit



4

Kerstconcert Udenhout

Het GKU bij een eerdere uitvoering

jaar dirigent van beide koren. Eind 2013 
neemt hij helaas afscheid van het GKU. 
Tijdens het kerstconcert zingt het TBK a 
capella en wordt het GKU begeleid door 
organist Hans Winkel. Beide koren voeren 
ook samen enkele gezangen uit. De wijze 
waarop Kerstmis in Oost- en West-Europa 
wordt gevierd, kunt u beluisteren in de 
liederen die ten gehore worden gebracht. 
Deze worden aangevuld met schitterende 
gezangen die in de kersttijd, maar ook op 
andere momenten gezongen kunnen wor-
den. Op het programma staat muziek van 
de bekende westerse componisten zoals 
Wolfgang Amadeus Mozart en Charles 
Gounod, muziek van de Russisch/Oekra-
iense componisten Alexander Archangel-
ski en Andrej Hnatyschin en ook traditio-
nele kerstliederen door beide koren. Het 
concert is gratis toegankelijk, maar na het 
concert wordt om een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.

Joost van Dongen

Op zondag 22 december wordt door het Gemengd Koor Uden-
hout (GKU) en het Tilburgs Byzantijns Koor (TBK) een kerst- 
concert verzorgd in de St. Lambertuskerk in Udenhout. 

Paus noemt zichzelf in uniek interview ‘beetje gewiekst én naïef’.

“De kerk oogt als een veldhospitaal”

“Een beetje gewiekst en ook naïef”, noemt 
paus Franciscus zichzelf in een groot en 
uniek interview dat gisteren verscheen in 
het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Streven’ 
en andere jezuïetenbladen. De paus sprak 
in drie sessies van in totaal zes uur met de 
Italiaanse jezuïet Antonio Spadaro, hoofd-
redacteur van ‘la Civiltà Cattolica’, tijdschrift 
van de jezuïeten in Rome. Spadaro vroeg 
paus Franciscus hoe de kerk met homo’s 
moet omgaan, vroeg over morele kwesties 
als abortus, de rol van de vrouw en de taak 
van de kerk. In krachtige beelden schetst 

paus Franciscus zijn visie op de kerk. “De 
kerk is”, zegt hij, “als een veldhospitaal na 
een slag. Geestelijken moeten wonden he-
len, zich niet verliezen in het handhaven van 
regels.” Controleren of preken wel orthodox 
zijn, oordelen over vrouwen die in benarde 
omstandigheden voor abortus kiezen, het 
bruusk afwijzen van homo’s: dat moet niet 
de hoofdtaak zijn. De kerk moet vooral ieder 
de liefde van God voorhouden. “De biecht-
stoel is geen folterkamer, maar een ruimte 
voor barmhartigheid.” Opnieuw benadrukte 
hij dat de kerk geen oordeel moet geven, 
omdat de mens vrij is. “Spirituele inmen-
ging in het persoonlijk leven is niet moge-
lijk.” Net als zijn voorganger Benedictus zegt 
paus Franciscus dat vrouwen meer invloed 
moeten krijgen in het Vaticaan, ook op plaat-
sen waar besluiten vallen. Over de manier 
waarop, blijft hij in het vage. “Het moet niet 
iets zijn van ‘machismo met een rokje’” en 
“bisschoppen moeten weten dat Maria be-
langrijker is dan zij”, maar veel verder dan 
de oproep tot veel reflectie komt het niet. 
Met het oog op de komende reorganisatie 
van de curie zei de paus dat zijn stijl van 
leidinggeven vroeger autoritair was en dat 
hij nu vooral gelooft in overleg. De inter-
views vonden plaats in kamer 201 van het 
Domus Santa Marta, waar de paus woont. 
Het officiële pauselijke appartement waar 

Paus Franciscus

zijn voorgangers woonden, is voor hem een 
“trechter op zijn kant”, zei hij, “waar moei-
lijk iemand zomaar binnenkomt.” Daarom 
kan hij er niet leven. De paus toont zich een 
liefhebber van Mozart en hij citeert uit de 
opera ‘Turandot’ van Puccini. De paus bidt 
veel natuurlijk; “ook als hij wacht bij de 
tandarts”, vertelt hij.

Monic Slingerland 
(Trouw, september 2013)

Het bijzondere van dit concert is dat beide 
koren voor het eerst samen optreden on-

der leiding van dezelfde dirigent Piet Hap-
pel. Eind 2013 is Piet Happel overigens 25 
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Om de kosten van bloemen en versieringen te beperken is in het 
najaar van 2008 een groepje vrijwilligers begonnen met verzor-
gen van de bloemversieringen is de St Willibrorduskerk in Berkel. 

Eerste lustrum bloemengroep Willibrorduskerk

Nu 5 jaar verder is dit uitgegroeid tot een 
enthousiaste groep van 12 personen die er, 
op toerbeurt, voor zorgen dat de kerk en de 
Mariakapel worden voorzien van bloemen. 
In de pastorietuin achter de sacristie is een 
prachtige bloementuin aangelegd door 
Toon Robben. Toon houdt deze tuin ook bij 
en vanaf het voorjaar tot aan de winter kun-
nen we daardoor “putten’’ uit eigen tuin. 
Naast de kerkversierders en de tuinman 
zijn er 3 personen waarop we altijd kunnen 
rekenen. Zij leveren hand- en spandiensten 
bij de hoogfeesten van het kerkelijk jaar.

Er zijn leden van de bloemengroep die 
bloemschikcursussen gevolgd hebben en er 

zijn leden die zich bezighouden met liturgisch 
bloemschikken. Dit wil zeggen dat er reke-
ning gehouden wordt met de kleur van de 
liturgie die op dat moment van toepassing is. 
Ook wordt gekeken welke bloemen daar zoal 
bij horen. Het is erg leuk om daar mee bezig 
te zijn. In het voorjaar en in het najaar komt 
de bloemgroep bij elkaar om de plannen te 
smeden voor de aanstaande Hoogfeesten 
Pasen en Kerstmis. De bloemgroep probeert 
elk jaar bij deze feesten de kerk weer anders 
te versieren. We vinden zelf dat dit de laatste 
jaren erg goed gelukt is. 

We zijn erg gedreven om steeds weer naar 
nieuwe materialen en vormen te zoeken. 
Deze maken we dan ook eventueel zelf. De 
Willibrorduskerk leent zich erg goed om ver-
sieringen aan te brengen. Het is een intieme, 
maar vooral ook, lichte kerk. Bijna alle kleu-

ren en materialen kunnen gebruikt worden, 
dus dat geeft vele mogelijkheden. Belangrijk 
is wel, en dat staat ook voorop bij het ver-
sieren van de kerk, dat de liturgieviering het 
belangrijkst is in de kerk. De versiering is in 
deze natuurlijk slechts bijzaak. Dit neemt 
echter niet weg dat we altijd erg blij en zeer 
verguld zijn met reacties van kerkbezoekers. 
Voor ons een reden om nog lang door te 
gaan met dit leuke en creatieve werk.

Hans Krist 
(namens de bloemengroep 

St Willibrorduskerk)

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

De bloemengroep in actie
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Zalige kerst…
Oma was blij als ze zag hoe haar kinderen 
weer sinterklaas vierden met hun kinderen, 
zoals zij dat indertijd thuis met hen gedaan 
had. Ze bakten de appeltaart zoals zij dat 
vroeger deed, ze zag hoe ze de verjaarda-
gen ook vierden door iets aparts te koken. 
Ze zag hoe haar kinderen aan hun kinde-
ren een warm nest gaven, zoals zij en haar 
man dat hadden voorgedaan. Ze was fier 
op haar kinderen en blij omdat ze zoveel 
goeds van thuis hadden meegenomen en 
als waardevol beschouwden. En omdat zij 
jong van hart was gebleven, goed kon luis-
teren en genoot van jonge mensen om haar 
heen, kon oma (en daar was ze blij mee!) 
heel veel met haar kinderen en kleinkinde-
ren delen. Behalve als het over geloof en 
kerk ging, dan voelde ze zich (zeker na de 
dood van Pa) ’n beetje alleen. Dat kon ze 
niet delen. Geloof en kerk waren geen ge-
spreksthema en al begreep ze dat wel, toch 
deed het haar wel eens zeer. Want de kerk 
was voor haar een thuis en haar geloof had 

Oma en Ron

haar leven soms moeilijk, maar nog vaker 
een stuk mooier en rijker gemaakt. Ze zag 
heus wel dat haar kinderen goeie mensen 
waren en wel degelijk normen en waarden 
kenden. Ze was dus best heel blij met hen 
en blij dat zij zoveel met elkaar konden de-
len. Maar… niet haar geloof en niet haar 
kerk en dat deed haar wel eens zeer.

Eind van de middag op 24 december begon 
het volop te sneeuwen. Het was van die ver-
velende natte sneeuw die deze kerstavond 
de straat niet mooi wit maakte, maar ge-
vaarlijk glad en smerig. Bovendien stond er 
een gure noordenwind. Oma had net beslo-
ten om dan maar de volgende morgen op 
Eerste Kerstdag naar de kerk te gaan, toen 
er gebeld werd. Ron, haar oudste kleinzoon 
van 17, stond aan de deur: “Ik denk, oma 
wil naar de kerk en het is zo’n rotweer. Laat 
ik haar ophalen en wegbrengen.” “Da’s lief 
van jou”, zei oma en dus deed ze vlug haar 
jas aan en een dikke sjaal om. Ze ging met 
Ron onder zijn grote paraplu arm in arm 
naar de kerk. Aangekomen waar ze dacht 
dat Ron haar zou afleveren, zei hij: “Als het 
kan oma, gaan we zitten waar u altijd zit.” 
En daar kwam ze de kerk binnen, blij als een 
kind en blij met zo’n kleinkind… Tijdens de 
viering merkte ze dat hij, die grote lummel, 
aandachtig luisterde naar wat er gezegd 
werd. Ron fluisterde dat hij de pianist kei-
goed vond en het koor cool. En als er oud 
kerstliedje voorbijkwam, hoorde ze hem 
mee neuriën. Toen oma het lied hoorde van 
de engelen die zongen over mensen van 
goede wil, dacht ze aan Ron naast haar… 
een engel en een mens van goede wil!

Samen liepen ze naar huis en hij zei: “Wat 
ik het mooiste vond, was de preek van de 
pastoor. Daar zei hij dat we beter thuis had-
den kunnen blijven als we gekomen waren 
omdat God lang geleden in Bethlehem 
mens was geworden.” Hij was het, legde 
hij aan oma uit, helemaal met de pastoor 
eens. God moest nú geboren worden en 
niet in Bethlehem maar hier in ons hart. 
“Zo is het”, vond oma ook. Want zei ze: “Als 
je liefde geeft, komt God tot leven”… En 
stevig gearmd bracht Ron zijn oma weer 
thuis. “Tot overmorgen bij ons thuis”, zei 
Ron, “dan hebben we ’t er nog eens over…
bij jouw appeltaart!” Een dikke zoen en weg 
was Ron. Het was lang geleden dat oma zo’n 
zalige Kerstmis had gehad!!!

Pastoor Cees Remmers, Hilvarenbeek

Mag het ietsje meer zijn?
Actie Kerkbalans 2014. Aanstaande januari vindt voor de 
veertigste keer de landelijke actie ‘Kerkbalans’ plaats. 

Onze Johannes XXIII Parochie neemt ook 
deel aan de actie Kerkbalans, want de op-
brengst hiervan is voor de parochie van 
‘levensbelang’. En dit alles geschiedt on-
der het centrale thema: “Wat is de kerk u 
/ jou waard?” Het gaat niet alleen om het 
kerkgebouw maar vooral om het werk van 
kerk-zijn in onze geloofsgemeenschap. Een 
gemeenschap van mensen die, ondanks 
alle verschillen, enkele gemeenschappe-
lijke zaken heel belangrijk vinden. Solidari-
teit, verbondenheid, zorg en aandacht voor 
medemensen, elkaar vasthouden in blijd-
schap en verdriet. Wat is het u dan waard 
dat mensen via de kerk zich inzetten voor 

de medemens? Wat is het jou waard dat 
we een beroep kunnen doen op de kerk als 
dat nodig is? De kerk is een vrijwilligersor-
ganisatie, maar ze heeft natuurlijk ook met 
vaste uitgaven te maken. Onze Johannes 
XXIII Parochie ontvangt, net als de andere 
kerkgemeenschappen, geen subsidies en is 
voor het grootste deel afhankelijk van alle 
bijdragen van u als parochiaan. De actie 
Kerkbalans is de belangrijkste inkomsten-
bron van onze parochie. In augustus 2012 
zijn de 4 parochies van Berkel, Biezenmor-
tel, Enschot en Udenhout gefuseerd. Wan-
neer we op 31 december 2012 de 4 jaarre-
keningen bij elkaar optellen en de uitkomst 

vergelijken met het totaal van 31 december 
2011 dan zien we een daling in de bijdragen 
van parochianen van maar liefst 7%. En dat 
terwijl veel kosten voor de parochie stijgen, 
net als bij u thuis. Dat staat haaks op elkaar 
en creëert een ongunstige situatie. Onze 
parochie raakt dan uit balans. 

Natte sneeuw
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Uit de opbrengsten van de actie Kerkba-
lans worden de kosten van het grote en 
kleine onderhoud en van de energie van 
onze kerkgebouwen betaald en natuurlijk 
de pastores en overige beroepskrachten. 
Maar vooral ook de totale dienstverlening 
aan de parochiegemeenschap in alle fa-
cetten van diaconie. Daarom is er de actie 
Kerkbalans, om de waarden waarvoor de 
Johannes XXIII Parochie staat te kunnen 
voortzetten en doorgeven. Waarden die 
wij, ieder op onze eigen manier, belangrijk 

vinden. Voor uw bijdragen jaar in, jaar uit, 
is het kerkbestuur u heel dankbaar. Maar 
wist u dat het periodiek schenken via een 
notariële akte aan de parochie heel aan-
trekkelijk kan zijn, omdat het een belas-
tingvoordeel kan opleveren? Er is namelijk 
geen drempel en geen maximum. Door de 
fusie in 2012 wordt de financiële jaarreke-
ning 2013 de eerste die voor de gezamen-
lijke Johannes XXIII Parochie een juist en 
compleet beeld geeft. Ik beloof u dat vanaf 
de actie Kerkbalans 2015 het kerkbestuur 

aan u, zoals voorheen, jaarlijks de verkor-
te jaarrekening presenteert om u inzage 
te geven in de financiële positie van onze 
parochie. 

Draagt u ook in 2014 weer bij? En mag ik 
vragen om ietsje meer, bijvoorbeeld 7%? 
En als u nog niet eerder heeft bijgedragen, 
wil ik toch die centrale vraag nog eens her-
halen: “Wat is de kerk u, jou dan waard?

Tiny van Kempen, penningmeester 

Dank je wel!
Op 11 oktober werd voor het eerst een ‘dank-je-wel!’-avond geor-
ganiseerd voor alle vrijwilligers van de Johannes XXIII Parochie.
Eigenlijk vonden de organisatoren ’t best 
wel spannend! Op hoeveel mensen moes-
ten ze rekenen? Welke locatie was er be-
schikbaar en was deze ruim genoeg? Hoe 
zou het bij al die mogelijke en verschillende 
deelnemers aanslaan? Zou er, wat deftiger 
gezegd, ook contact of interactie zijn of ko-
men, tussen de deelnemers uit de verschil-
lende torengroepen? En dan: wanneer zou-
den we de avond kunnen organiseren?
De gedachte was dat er (ruim geschat) tus-
sen de 175 en 500 mensen zouden kunnen 
komen. Dus: een ruime locatie was nood-

zakelijk. Dat werd na wat afwegingen “Bos 
en Duin”; niet bepaald centraal gelegen 
binnen de nieuwe parochie maar al snel 
beoordeeld als goed geschikt. En dan de 
beschikbare datum. Nou, die kon werke-
lijk niet mooier! 11 oktober, de dag dat het 
door Johannes XXIII bijeengeroepen Conci-
lie in 1962 werd geopend!

Nee, mooier kon eigenlijk niet, behalve 
dan het weer: het regende pijpenstelen! En 
ik ben ‘ervaringsdeskundig’, want ik ging 
erheen op de fiets. Hoewel ik goed op tijd 
aanwezig was, waren pastoor Pieter Schee-
pers, de andere leden van het kerkbestuur 
en de pastoraatsgroep al aanwezig om alle 
binnenkomers hartelijk welkom te heten. 
En ik merkte eigenlijk weinig onwennigheid: 
het leek er sterk op dat iedereen –in elk ge-
val heel veel mensen- elkaar al wel érgens 
van kenden. Uit de verschillende gefuseerde 
werkgroepen? Of waren ze oorspronkelijk 
afkomstig uit een van de andere ‘torens’? Of 
kenden ze elkaar van …? In elk geval was de 
sfeer heel geanimeerd. En dat terwijl ieder-
een om te beginnen een plaatsje moest zoe-
ken in een één van de twee (of eigenlijk zelfs 
drie) beschikbare ruimtes. Toen iedereen 
welkom was geheten met een kopje koffie of 

thee met gebak, nodigde onze pastoor ons 
allemaal uit naar één ruimte te komen. Daar 
openden we samen de avond met een heel 
sfeervolle vesper- of gebedsdienst. Het grote 
gezelschap in één ruimte zorgde in de kortste 
keren wel voor een hoge kamertemperatuur!
De rest van de avond werd geanimeerd en 
gezellig doorgebracht. Van onwennigheid, 
zei ik al in het begin, was niets te merken. 
Het was dat het aantal aanwezigen te groot 
was (ongeveer 300!) om met iedereen even 
te praten, maar de gesprekken bleven zeker 
niet beperkt tot een praatje binnen ’t eigen 
groepje. En daarin gingen de leden van het 
kerkbestuur en de pastoraatsgroep zeker 
voorop. Na de afsluiting met een lied (voort-
aan het parochielied?) was de conclusie van 
de deelnemers die ik (ook later nog ) hoorde, 
dat we konden spreken van een geslaagde 
eerste vrijwilligersavond! Bedankt allemaal!

Cees van der Poel Gezelligheid kent geen tijd

En natuurlijk werd er een liedje gezongen
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Binnen onze parochie is een stichting actief die zich inzet voor 
de zorg van weeskinderen in India. Te weinig mensen weten 
daarvan, maar Julia Klemans vertelt er graag over.

Wifi, een meisje met een bijzondere naam 

In 2012 en 2013 ben ik met een groep vrien-
den op zendingsreis geweest naar India. 
Deze reis werd georganiseerd vanuit de 
zendingsorganisatie YWAM (Jeugd met een 
Opdracht). Samen met een lokale YWAM 
pastor hebben we onderwijs gegeven, 
vertelden we over het Evangelie en heb-
ben op velerlei gebied geholpen. Ook heb-
ben we een leprakolonie met een kliniek 
bezocht waar de nood heel groot is. Deze 
bevolkingsgroep wordt compleet van de sa-
menleving verstoten. Deze mensen worden 

nooit meer aangeraakt. Hoe pijnlijk was 
die ontdekking… We hebben de leprozen 
verzorgd, voor ze gebeden, aangeraakt en 
met de kinderen die daar gedwongen mee 
verstoten zijn, gespeeld en geknuffeld. De 
omstandigheden die we daar aan troffen, 
waren zeer schokkend. Op dit moment 
hebben we contact met de Nederlandse Le-
prastichting om deze kolonie en kliniek in 
kaart te brengen. Een begin is gemaakt.

Tijdens ons tweede bezoek in februari 2013 
zijn we intens geraakt door een meisje van 
6 jaar dat op straat tijdens het uitdelen van 
eten kwam aangerend en ons omhelsde 
en niet meer los liet. Wifi was haar naam, 
6 jaar en alleen op straat. Een moment 
waarin Gods pijn zichtbaar werd en onze 
opdracht duidelijk. Later hoorde we dat 
het meisje Wifi heette en een van de vele 
honderdduizenden weeskinderen van India 
is die op straat leven. Wifi (dat ‘grenzeloos 

verbonden’ betekent) heeft onze harten 
geraakt en vertegenwoordigt hierin alle 
straatkinderen in India die door haar met 
ons grenzeloos verbonden zijn. Zij liet ons 
bij thuiskomst niet meer los en in septem-
ber 2013 hebben we Stichting Wifi opge-
richt. Op de site (www.stichtingwifi.nl) kunt 
u de projecten bekijken en lezen wat onze 
doelen zijn. Ook kunt u zich aanmelden 
voor onze nieuwsbrieven waarin we u op de 
hoogte houden hoe het met Stichting Wifi 
gaat. Op dit moment is het weeshuis waar 
wij 3 weken geweest zijn ons eerste project. 
De 36 jongens leven, slapen, spelen, wonen 
en leren in een kamer die is afgekeurd van 
7 bij 5 meter. Als er niks anders komt, staan 
ook deze jongens weer op straat. Op dit mo-
ment heerst er constant koorts en diarree 
en zijn er luizen. Ook heeft de aanpak van 
de keuken (een grote ijzeren ketel buiten op 
een vuur) een grote prioriteit. Daar wordt 
het eten voor de straatkinderen en de le-
prakliniek op gekookt. Als daar een keuken 
komt, kan pastor Daniel de hoeveelheid 
eten uitbreiden en nog meer mensen met 
betere hygiëne te eten geven. Ik realiseer 
me dat we heel ambitieus zijn, maar ik weet 
gewoon dat we dit samen kunnen bereiken.

Niets doen is geen optie! Als iedereen iets 
doet kunnen we samen een groot verschil 
maken! Bouwt u mee? Hebt u vragen of wil u 
meer weten over Stichting Wifi (j.klemans@
ziggo.nl of 06-48131381)? Ik vertel u graag 
nog veel meer!

Julia Klemans 

Jan van Loon met Wifi

Het werk in de kliniek

Julia Klemans met een patiëntje

Uitnodiging
Over weinig dagen vier ik mijn jaardag
en nodig u uit voor een bezoek
dan kunt u zien hoe ik daar lag
gewikkeld in een schamele doek

maar ja, dan wordt het weer stil
velen zijn niet meer gekomen
de eenzaamheid raakt mij, ’t wordt kil
waar blijven toch de goede vromen

ach, wat zit ik toch te klagen
bij mijn sterven met de Paas
ga ik jullie weerom vragen
te luisteren naar mijn relaas

mijn handen naar u uitgestoken
bieden toch hoop ik een houvast
niets bij mij was ooit beloken
jullie allen zijn mijn gast

was u ooit eens uitgesloten
van mijn dis van brood en wijn
daar heb ik mijn bloed niet voor vergoten
als het gebeurde doet mij dat pijn

kom daarom zeker, misschien al morgen
en breng gerust uw gaven mee
zoals uw blijdschap of uw zorgen
voor mij die eens in de kribbe lee.

Jezus van Nazareth
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Mag ik mij even voorstellen: 
Anne-Marie Lambert.
Ik ben geboren te Lent bij Nijmegen en de 
oudste van een twee-eiige tweeling. Ik kom 
uit een gezin met vier kinderen. In 1989 
ben ik getrouwd met Paul en samen heb-
ben we twee zonen. Na 22 jaar werkzaam 
te zijn geweest als directiesecretaresse en 
ambtelijk secretaris medezeggenschap in 
zowel het bedrijfsleven als bij de semiover-
heid, ben ik in 2004 gestart met de studie 
Theologie en Levensbeschouwing aan Fon-
tys Hogeschool in Sittard. Daarna ben ik de 
studie Godgeleerdheid en Godsdienstwe-
tenschappen gaan volgen aan de Katho-
lieke Universiteit in Leuven. Als pastoraal 
werker i.o. ben ik ruim vijf jaar werkzaam 
geweest in het ouderen- en ziekenpasto-
raat en de werkgroepen Eerste H. Com-
munie en Schoolproject in de H. Brigida 

Een nieuw gezicht in onze parochie
Het pastoraal team heeft contact met drs. Anne-Marie Lambert, 
om te kijken of zij het pastoraal team zou kunnen versterken. 
Omdat zij mee gaat lopen met de pastores om kennis te maken 
en sfeer te proeven, wil zij zich graag aan u voorstellen.

Parochie in Geldrop. De laatste jaren ben 
ik werkzaam als geestelijk verzorger bij 
stichting Archipel in Eindhoven. Daar ben 
ik verantwoordelijk voor de geestelijke 
verzorging van locatie Berkenstaete in Son 
in samenwerking met medewerkers, vrij-
willigers en collega geestelijk verzorgers. 
Ik zou echter naast deze werkzaamheden 
in het pastoraat binnen instellingen ook 
graag werkzaam zijn in het parochiepasto-
raat. Als pastoraal werker zal ik mijn werk-
zaamheden bij de Johannes XXIII Parochie 
starten met een oriënterende fase. Een ma-
nier om mijn geloofsleven te voeden is mijn 
deelname aan de oblatuur bij de Benedic-
tijnse Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. 
Tijdens mijn zoektocht dringt tot mij door 
dat ik niet alleen God zoek, maar dat God 
ook mij zoekt. Door dit besef ervaar ik Gods 
roeping in mijn leven, onder meer in mijn 

Anne-Marie Lambert

studie theologie en in mijn functioneren 
binnen het pastoraat. Tot slot de woorden 
die ik in een kapel heb gelezen: “Wie goed 
doet, go(e)d ontmoet.” Ik wens u van harte 
toe dat u goed ontmoet in de parochie.

Anne-Marie Lambert

Menswaardig leven…
Heel veel mensen hebben het moeilijk van-
daag. Zij die geen dak boven het hoofd heb-
ben en ergens in een vochtig pand of een 
tochtige hoek proberen te slapen. Zij die 
moeten kiezen tussen de budgetmeter op-
laden of eten kopen. Zij die ziek rond lopen, 
maar de middelen niet hebben om zich te la-
ten verzorgen. Zij die zich genoodzaakt zien 
te bedelen. Mensonwaardig is dit. Ik hoop 
dat er ieder jaar minder mensen in armoede 
moeten leven. Daarvoor moet iedereen het 
noodzakelijke minimum inkomen hebben. 
Wie kan werken, moet de kans krijgen om 
te werken. Dat vraagt een goede opleiding. 
Goed onderwijs is werkelijk van ‘levens’ 
belang. Vele organisaties zetten zich in om 
mensen in armoede te begeleiden opdat ze 
die armoede zouden kunnen doorbreken. 
Ze verdienen onze steun. Ik hoop dat politici 

Wensen van hoop, ook in crisistijd

nog meer inspanningen doen om armoede 
te bestrijden. Mensen hebben recht op een 
menswaardig leven. Alle mensen, wereld-
wijd!

In solidariteit… 
Niet alle mensen hebben evenveel mogelijk-
heden. Sommigen hebben ernstige lichame-
lijke en/of geestelijke beperkingen. Wie geen 
werk heeft, ziek is of bejaard, kan niet in zijn 
eigen levensonderhoud voorzien. Gelukkig 
hebben wij onze sociale zekerheid. Maar 
daar is solidariteit voor nodig. De sociale 
zekerheid werkt volgens het principe ‘ieder 
draagt bij volgens zijn mogelijkheden, ieder 
ontvangt volgens zijn behoefte’. Ik hoop dat 
christenen voorop gaan in de verdediging 
van de solidariteit. Het gevaar dat de sociale 
zekerheid ondermijnd en afgebouwd wordt, 
is reëel. Sommige mensen vinden dat ze te-
veel moeten bijdragen, dat ze hard werken 
en daarom alleen maar aan zichzelf hoe-
ven te denken. Minder sociale bescherming 

zorgt voor meer armoede en voedselpakket-
ten kunnen dit niet oplossen. De kloof tus-
sen arm en rijk wordt nog groter. Dat maakt 
een samenleving kapot. Ik hoop dat, zeker in 
deze crisistijd, de sterkste schouders bereid 
zijn de zwaarste lasten te dragen.

Met respect
Een vreedzaam samenleven is alleen mo-
gelijk wanneer mensen respect opbrengen 
voor elkaar. En dat kunnen we allemaal. Res-
pect voor de bedelaar langs de weg, voor 
de mensen die om welke reden ook minder 
aanzien genieten in onze samenleving, die 
het zogezegd ‘minder ver gebracht hebben’. 
Respect voor mensen met een andere cul-
tuur, een andere geloofsovertuiging. Wan-
neer we openstaan voor hun eigenheid en 
hun levensverhaal groeit onze verbonden-
heid met hen. Respect ook voor de natuur – 
Gods Schepping –, voor de rijkdommen van 
deze aarde waar ook de volgende generaties 
van moeten leven. Wij zijn verantwoordelijk 
voor hun toekomst. Dat alle mensen mens-
waardig kunnen leven. Dat ze de zin van hun 
bestaan vinden in solidariteit, respect en 
verbondenheid. Dat ze diep geluk en inner-
lijke vrede mogen ervaren. Dát is de hoop 
die in mij leeft.

Marcel de Groot
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eens om te vragen waar hij die hemelpoort 
kon vinden. Dan haalden sommigen hun 
schouders op en anderen zeiden: “Die is 
nog heel ver weg.” En de hazewind rende 
maar door. Soms probeerden anderen een 
praatje met hem te maken: “Sorry, ik heb 
geen tijd.” Soms werd zijn hulp gevraagd bij 
iets, maar dan zei hij meteen: “Sorry, daar 
heb ik geen tijd voor.” En dan rende hij weer 
verder. Heel zijn hondenleven lang bleef hij 
voorthollen maar hij werd er niet gelukki-

Er waren eens een slak en een hazewind-
hond. Iemand vertelde hen dat er ergens 
ver weg een plek was, waar de hemel de 
aarde raakte. Daar was een soort poort en 
als je daar doorheen ging, dan was je vol-
maakt gelukkig. De slak en de hazewind 
wilden allebei dolgraag gelukkig worden 
en daarom besloten ze om op weg te gaan 
naar die hemelpoort. “Weet je wat,” zei de 
hazewind, “laten we er een wedstrijd van 
maken: wie er het eerste is.” “Dat is goed,” 

zei de slak. En precies tegelijk vertrokken 
zij. De hazewind ging er als een pijl uit de 
boog vandoor, de slak achterlatend in een 
wolk van stof. En u denkt waarschijnlijk 
al: die hazewind wint natuurlijk. Maar u 
vergist u: de slak ging het eerst door die 
hemelpoort. Kijk, dat zit zo: de hazewind 
rende maar door, hij keek nergens naar. Af 
en toe stopte hij eens om even te rusten 
en wat te eten en te drinken en dan ging 
hij weer haastig verder. Hij stopte ook wel 

Een nieuw jaar

Carnaval is een groot feest. Drie dagen da-
veren er de straten van, tot genoegen van 
jong en oud. Als er feest is komen de men-
sen in een milde stemming. Ze vergeten de 
zorgen en vieren zoals het leven eigenlijk 
zou moeten zijn: blij en onbekommerd. 
Voor Prins Carnaval en zijn Raad zijn het da-
gen om overal de pret binnen te brengen; 
bij de zieken, bejaarden. En via de optocht 
wordt de wereld onder de loep genomen. 
Het leven van alledag is niet het leven zo-
als het zou moeten zijn. Er is immers teveel 
valsheid, oneerlijkheid en ongelijkheid. Met 
carnaval zijn de mensen gelijk; rangen en 
standen zijn uitgewist. Het eigenlijke van 
carnaval is: een lied van verlangen naar een 
wereld die goed is. Carnaval is even feest 
vieren om daarna met nieuwe kracht en 
nieuwe moed te werken aan een beter be-
staan voor iedereen. Het zorgelijke masker 

Carnavalsviering

Carnaval vieren wij in onze Johannes XXIII Parochie óók in de kerk! 

Op zaterdag 1 maart om 19.00 uur in de Lambertuskerk van Udenhout mmv SKU 
en op zondag 2 maart om 11.30 uur in de Caeciliakerk van Enschot mmv SOK. 

Iedereen is welkom, verkleed of gekleed! Iedereen die niet van carnaval 
in de kerk houdt, is welkom op zondag 2 maart om 09.30 uur in Berkel of om 
10.00 uur in Udenhout of Biezenmortel voor een gewone Eucharistieviering.

van de alledaagse sleur wordt even vervan-
gen door een uitbundige vrolijkheid, enkele 
dagen zorgeloos rondhossen, alles vergeten 
en van je afzetten. Het vieren van carnaval 
is de laatste jaren zichtbaar veranderd. Ie-
mand zei me laatst eens: het is toch elke 
week carnaval! Gelegenheid om feest te vie-
ren is er inderdaad meer dan vroeger. Car-
naval heeft echter een religieuze oorsprong. 
Enkele decennia geleden werd er nog drie 
dagen uitbundig carnaval gevierd en dan 
serieus 40 dagen gevast! De Aswoensdag, 
de dag van bekering, inkeer en gebed hoort 
wezenlijk bij de carnaval. Carnaval is eigen-
lijk een tijd van voorbereiding op de veertig-
dagentijd. Als je echter de veertigdagentijd 
niet viert, is ook het doel van de carnaval 
veranderd. De zin van alle onzin tijdens de 
carnaval is de nadruk op de betrekkelijk-
heid van zoveel zaken. Vertrouw niet alleen 
op mensen, er is immers ook nog een God. 
Daarom is het goed carnaval te vieren, als je 
de reden ervan echt begrijpt en dan ook aan 
God denkt! Veel plezier!

Werkgroep kerkdienst carnaval

Carnavalsviering 2013
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De heilige Genoveva van Brabant wordt 
afgebeeld met een kind en een hert. Dat 
zijn elementen uit het middeleeuwse volks-
verhaal. Genoveva was de dochter van de 
hertog van Brabant, zij trad in het huwelijk 
met paltsgraaf Siegfried, die leenman was 
van Karel Martel. Toen de Saracenen vanuit 
Spanje het zuiden van Frankrijk dreigden te 
veroveren, trok Karel met een leger, waarbij 
ook Siegfried met zijn soldaten, naar Aqui-
tanië om de vijand te verslaan en terug te 

Op de vraag in de vorige Vierklank “wie is deze Brabantse hei-
lige?”, ontvingen we het correcte antwoord van Anton van Dorp: 
de heilige Genoveva van Brabant. 

Genoveva van Brabant

drijven naar Spanje. In de tijd dat Siegfried 
aan het vechten was, baarde Genoveva haar 
eerste kind. Door boodschappers laster-
lijke verhalen over Genoveva en haar kind 
aan Siegfried te laten vertellen, slaagde de 
plaatsvervangend burggraaf Golo in zijn 
opzet om Siegfried het doodvonnis te la-
ten tekenen voor Genoveva en haar kind. 
De uitvoerders van het doodvonnis hadden 
medelijden met de vrouw en lieten haar in 
een bos achter. Genoveva kon zichzelf en 
haar kind in leven houden met de melk van 
een hertenkoe dat haar kalfje kwijt was. Als 
Siegfried na 6 jaar op zijn burcht terugkeert, 
wordt een groot jachtfestijn voor hem geor-
ganiseerd. Twee jagers die belast waren met 
de voorbereiding, vonden in een grot een 
vrouw en haar zoon. Zij nemen hen mee naar 
de bewoonde wereld en de vrouw vraagt of 
zij aan Siegfried toestemming willen vragen 
of zij hem kan ontmoeten. Siegfried herkent 
zijn vrouw en zijn zoon en neemt hen liefde-
vol op in zijn kasteel. De lasteraar en bedrie-
ger Golo moet voor Siegfried verschijnen 
en Siegfried wil hem onmiddellijk doden. 
Genoveva smeekt Siegfried echter het leven 
van Golo te sparen en hij wordt verbannen. 
Deze legende van de heilige Genoveva van 
Brabant werd bekend door een middel-
eeuws volksboek. De Vlaamse schrijver Stijn 
Streuvels heeft dat volksboek gebruikt om De heilige Genoveva van Brabant

een uitgebreide roman te schrijven. Antoon 
Coolen bewerkte het verhaal tot een toneel-
stuk, dat in 1957 nog is opgevoerd door de 
Udenhoutse toneelvereniging DOV.

Op zoek naar andere Brabantse heilige 
vrouwen vond ik onder andere de heilige 
Oda, die als kluizenares leefde in de om-
geving van St.-Oedrode. Uit Ossendrecht 
komt de heilige Maria Adolphine, die als 
Kaatje Dierkx intrad in een zusterklooster, 
als missionaris naar China vertrok en daar 
tijdens de Boxeropstand werd onthoofd.

Wim Maarse 

ger van. Integendeel: hij werd knorrig en 
ontevreden. Niets kon hem nog blij maken. 

De slak daarentegen schoot maar niet op, 
niet alleen omdat hij als slak nu eenmaal 
een hele langzame was, maar hij praatte 
overal met iedereen. Hij nam er steeds de 
tijd voor om belangstellend te informeren 
naar ieders wel en wee. Hij zat soms uren bij 
iemand die verdrietig was of zich eenzaam 
voelde. En als hem gevraagd werd om een 
handje te helpen, dan deed hij dat zonder 
op de tijd te letten. Nu en dan vroeg hij zich 
wel eens af of hij die hemelpoort nog wel 
ooit zou bereiken. Maar hij zat er niet mee; 
hij voelde zich heel tevreden en gelukkig. 
En langzaamaan ging hij beseffen dat hij die 
hemelpoort allang was binnengegaan en 
dat hij niet meer hoefde te zoeken naar ge-
luk omdat hij het al gevonden had. Op een 
dag kwam hij de hazewind weer tegen, niet 
zo goed meer ter been, maar nog altijd ge-
haast en jachtig op zoek naar de wereld van 
geluk. Het werd een heel lang gesprek tus-

sen die twee en de hazewind begreep dat 
hij de wedstrijd verloren had. Dat hij zijn 
doel voorbij gehold had. Toen kwam hij tot 
rust. Ook hij nam toen weer de tijd om naar 
de natuur te kijken en te genieten van de 
bloemen en planten. Tijd om een praatje te 
maken met anderen en hij begon zich heel 
gelukkig en tevreden te voelen. 

De moraal van het verhaal. We willen al-
lemaal gelukkig worden in het leven. We 
willen allemaal een stukje hemel op aarde. 
Maar soms lijkt het er wel op alsof ook wij 
er een wedstrijd van gemaakt hebben. We 
hollen van de ene plek naar de andere, 
van de ene dag naar de andere. En vaak, 
te vaak, lopen we ons doel gewoon onge-
merkt voorbij. Neem eens even de tijd om 
gelukkig te zijn. In feite betekent dat: neem 
eens even de tijd om stil te staan bij jezelf 
en te zien hoeveel goeds en moois je hebt. 
We zijn veel rijker dan we zelf meestal in de 
gaten hebben. Zoveel mooie en goede din-
gen komen gratis op ons af alleen we be-

seffen het amper. Neem eens even de tijd 
om stil te staan bij de mensen om je heen 
en om te zien wat een geluk je hebt om je 
leven met hen te mogen delen. Om te zien 
hoeveel die wel niet voor je betekenen, 
veel meer dan je meestal in de gaten hebt. 
Neem eens even de tijd om te kijken naar 
mensen die het minder goed hebben dan 
jij. Die door verdriet of tegenslag getroffen 
zijn. En dan te bedenken wat een geluks-
vogel je bent. Neem eens even de tijd om 
na te denken of je je geluk niet teveel zoekt 
in materiële waarden en te weinig in waar-
den als gemeenschapsgeest of dienstbaar-
heid. Geluk zit niet in een doosje, is niet 
beperkt tot bepaalde uren of dagen. Het 
ligt overal om je heen voor het oprapen, 
als je het tenminste maar ziet liggen en er 
niet voorbij holt. Een nieuw jaar betekent 
ook altijd goede voornemens. Moge een 
ervan zijn: neem steeds weer even de tijd 
om gelukkig te zijn. 

Henk Tolboom

De heilige Maria Adolphine
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Wegwijzer in de 
Z. Paus Johannes 
XXIII Parochie
De zalige Paus Johannes XXIII Parochie beslaat 
de parochiekernen Berkel, Enschot, Udenhout 
en Biezenmortel en behoort tot het dekenaat 
Tilburg, één van de 12 dekenaten binnen het 
bisdom Den Bosch. Het pastorale team be-
staat uit pastoor-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
Bankrekening NL 44 RABO 0170 8812 53
Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt 
op prijs gesteld. O.v.v. publiciteitsfonds J23 
via het banknummer hierboven.

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 

De kersttocht is inmiddels immers een begrip geworden in  
Berkel-Enschot en Udenhout. Hij is na twaalf edities uitgegroeid 
tot een (nog jonge) traditie. 

Van enige commercie is geen sprake; veel-
eer roept hij op tot de ware kerstgedachte 
van vrede op aarde voor alle mensen. Als 
Stuurgroep Kersttocht willen wij die traditie 
voortzetten. De eerste vergadering houden 
we meestal in mei en de frequentie van de 
vergaderingen loopt op naar mate de kerst-
tocht dichterbij komt. Het streven is om elk 
jaar een route samen te stellen met een 
evenwichtige verdeling van locaties voor 
koren, orkesten en andere groepen, die iets 
te bieden hebben dat in relatie met Kerst-
mis staat.
 
Uit de reacties, die we elk jaar krijgen, blijkt 
dat de opzet van de kersttocht gewaardeerd 
wordt. Een bijzondere ontwikkeling van de 
laatste jaren is, dat buurt- en straatcomités 
inhaken op de kersttocht. Zij zorgen voor een 
extra feestelijke aankleding van een deel van 
de route en bieden vaak ook nog iets eet- of 
drinkbaars aan. Het toont de band die bin-
nen een straat of buurt aanwezig is en ook 
de betrokkenheid bij het welslagen van de 
kersttocht zelf. Het is hartverwarmend dat 
te kunnen constateren. Het is ook een teken, 
dat de kersttocht leeft.

Dat laatste bleek ook op 13 november. Op 
die dag hield Rabobank Hart van Brabant in 
’t Plein in Udenhout een bijeenkomst voor 
de kieskring Berkel-Enschot en Udenhout 
en maakte daar de uitslag bekend van de 
actie Hart voor Elkaar (een financiële onder-
steuning van de bank voor maatschappe-
lijke projecten). Als stuurgroep Kersttocht 
hadden we ook een aanvraag ingediend. Op 
die avond bleek, dat we binnen genoemde 
kieskring de hoofdprijs hadden gewonnen. 
Het betrof een bedrag van € 4.488,69. Maar 

dat was niet de enige prijs. Tijdens genoem-
de avond was nog drie keer € 1000,00 te 
verdelen. En ook nu vielen we in de prijzen. 
Met dat geweldige resultaat zijn we ziels-
blij en we bedanken dan ook nadrukkelijk 
alle Rabobank-leden, die bij deze actie hun 
sympathie voor de kersttocht hebben laten 
blijken. Met deze geldmiddelen kunnen we 
nieuwe tenten aanschaffen voor de huis-
vesting van koren en orkesten. Die tenten 
zijn dit jaar ook hard nodig, omdat er veel 
belangstelling is voor deelname aan de 
kersttocht en binnen-locaties beperkt zijn. 

De tocht vindt dit jaar voor de dertiende 
keer plaats, dit keer in Berkel, en wel op 21 
december. De start is bij de Willibrordus-
kerk tussen 16.30 en 18.00 uur. We hopen 
natuurlijk op een geslaagde tocht. Maar 
met een actieve deelname van 30 groepen 
en een verwacht bezoekersaantal van meer 
dan 3000 personen - veelal ouders met kin-
deren en vaak ook nog grootouders - moet 
dat lukken. En, als het meezit, is het ook 
nog droog en rustig winterweer. 

John van Horen 

Beelden van een eerdere kersttocht

Kersttocht


