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Zeker achteraf gezien is 1 mei 2002 een memorabele datum 
voor Franka Dekkers. Vanwege haar werk als parochievrijwilliger  
was ze eerder gevraagd om lid te willen worden van de toen  
fungerende parochieraad van de St. Willibrordusparochie.

Franka Dekkers 12½ jaar 
parochiesecretaresse

kerkbestuur in oktober zou zij de nieuwe be-
stuurssecretaris bijpraten en mee inwerken!
In de loop van de jaren heeft het kerkbe-
stuur de uren voor het secretariaat verschei-
dene keren moeten uitbreiden, omdat de si-
tuatie een paar keer veranderde en omdat 
het werk zich steeds maar uitbreidde.

Met de komst van Pastoor Pieter Scheepers 
veranderde bijvoorbeeld Franka’s werkplek. 
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Ze kon daar toen weer tijd voor vrijmaken: 
na 10 jaar bij de Postbank in Tilburg was ze 
met werken gestopt toen haar oudste doch-
tertje 1 jaar werd én de bank het werk van 
Tilburg naar Breda verplaatste. Door haar 
lidmaatschap van de parochieraad hoorde 
ze (gelukkig toeval of niet?) als een van de 
eersten dat het kerkbestuur een parttime 
kracht voor de administratie zocht. Die ad-
ministratie bestond nog niet: het werk werd 
door de secretaris van het bestuur en een 
aantal vrijwilligers gedaan.

Pastoor Jos de Vries minderde langzaamaan 
de intensiteit van zijn werkzaamheden en 
de dagen van zijn aanwezigheid. Alle reden 
voor het kerkbestuur om te gaan nadenken 
over iemand met enige administratie erva-
ring, die in elk geval enkele uren per dag de 
pastorie kon bemannen en voorkomende 
administratieve karweitjes kon uitvoeren. 
Franka aarzelde geen moment; ze bood zich 
aan en werd (tijdelijk!) benoemd. Ze kreeg 
een plaatsje toegewezen in de toenmalige 
spreekkamer van de pastorie en ging na 
aanwijzingen van het kerkbestuur (in de per-
soon van de secretaris Lisette Lensvelt) aan 
de slag. En ingewerkt was ze heel snel: bij de 
wisseling van de secretaris-functie van het 
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De pastorie werd weer pastoorswoning 
en de administratie verhuisde in de rich-
ting van de parochiezalen; de Parochie-
raad werd opgeheven met het oog op 
een op te richten pastoraatsgroep; de 
BEU (samenwerkingsverband tussen de 
parochies uit Berkel, Enschot en Uden-
hout) werd opgeheven; de nieuwe Johan-
nes XXIII Parochie werd voorbereid en in 
2012 gesticht. En al die tijd was het Franka 
die een groot deel van de administratieve 
beslommeringen die dat met zich mee-
bracht heeft opgelost.
Sinds de vorming van de nieuwe parochie 
wordt het administratieve werk deels ge-
centraliseerd en deels gecoördineerd tus-
sen de drie verschillende werkplekken; 
wat duidelijk te maken heeft met een van 

de ’torens’ wordt uiteraard ter plekke ver-
zorgd; daarnaast verzorgt Franka sinds de 
fusie dus naast het werk voor de Willibror-
dustoren ook de centrale administratie 
voor de Johannes XXIII Parochie. Deze op-
zet van de administraties vergt natuurlijk 
ook overleg-momenten tussen de verschil-
lende toren-administraties. 
En dan hebben we nog niets gezegd over 
zaken die al dan niet rechtstreeks voort-
vloeien uit Franka’s secretariaatsfunctie, 
zoals het mee-doen en mee-denken in de 
Torengroep Willibrordus; het inzamelen, 
beheren en uitdelen van kleding en speel-
goed in overleg met de pastoraal werker; 
gastvrouw zijn (en koffie zetten) voor be-
zoekers en aanwezige vrijwilligers en een 
luisterend oor!

Op mijn vraag of ze haar officiële taakom-
schrijving van enkele jaren geleden nog weet 
te liggen of nog wel eens openslaat vraagt ze 
of ik hem misschien weet te vinden!
Werken volgens zo’n stramien ligt haar niet 
zo erg; nee, Franka is de warme gastvrouw 
van de parochie; is de administratrice; is de 
echt-belangstellende; is “de-ogen-en-oren 
en het geheugen van de Torengroep Willi-
brordus”.
En die Torengroep zowel als de Johannes 
XXIII Parochie hopen daar nog lang op terug 
te kunnen vallen.

Franka, gefeliciteerd met je koperen jubi-
leum!

Cees van der Poel

Herfst! Ook in de kerk?
Soms lijken mensen te vergeten dat de herfst een mooi seizoen is! We worden nog wel eens 
verrast met mooie dagen, die toch niet te drukkend warm zijn. De loofbomen geven prachtige 
kleuren. Na de zomervakantie hebben mensen door de afleiding weer kracht en zin in een nieuw 
werkjaar! Maar ondanks die positieve dingen verbinden mensen het begrip “herfst” vaak aan 
negatieve kanten die aan dit seizoen lijken te kleven: afsterven, neergang, naderende winter…

Zo kun je ook naar de Kerk kijken! In de me-
dia (vooral in de onzalige webblogs van ka-
tholieken die zich bijzonder voelen) wordt de 
situatie van de Kerk als herfstachtig, afster-
vend en slecht gezien. Geen groen blaadje 
meer aan de boom, geen gelovige meer die 
weet hoe het hoort (geloven is dan ook geen 
hartsaangelegenheid meer!!!), het lijkt alle-
maal nergens meer op. De landelijke cijfers 
zijn volgens deze lieden te flatterend, er is 
geen toekomst meer, en het ergste lijkt wel 
dat alle heilige regels geschonden worden. 
Soms maak ik me zorgen om de Kerk: het 
lijkt wel eens alsof de regels belangrijker zijn 
dan Onze Lieve Heer zelf…

In de 17 jaar van mijn priester-zijn heeft men 
mij steeds laten werken in grote parochies. 
Misschien is mijn beeld daardoor wel wat 
vertekend, want je leert dus ook wel heel 
veel mensen kennen, en onder die velen ook 
nog veel gelovige mensen. Ondanks de zor-
gen in een maatschappij als de onze, kwam 
ik steeds mensen tegen die lieten merken: 

dat geloof dat ik van thuis uit heb meege-
kregen is iets “hartelijks”, het is iets van mijn 
hart geworden, ik heb er hart voor. Een iets 
minder theoretisch overtuigde parochiaan 
zei eens tegen me toen ik vroeg of hij ons 
wilde helpen: “jawel, pastoor, ons moeder 
zou da mooi vinden dat ik me voor de goede 
zaak inzet!”.

We dreigen dat kwijt te raken: namen voor 
onze Kerk als “de goede zaak” of: “het goede 
werk van de lieven Heer”. Misschien is dat 
wel een beetje de schuld van de Kerk zelf. 
Waar ik me geen zorgen over maak is over 
de mensen met wie wij Gods Rijk op aarde 
gestalte mogen geven. Nog altijd vinden we 
onder doopouders, huwenden, 1e commu-
nicanten en vormelingen prachtige mensen. 
Er zijn veel parochianen die als vrijwilliger 
echt meebouwen aan Gods Koninkrijk! 
Waar ik me wel zorgen over maak is dat wij 
allen soms weinig inspiratie vinden. Onze 
Heilige Moeder de Kerk lijkt ons (haar kinde-
ren!) weinig voeding te geven. Regels lijken 
belangrijker dan liefde, “doen” lijkt belang-
rijker dan “zijn”, “ingrijpen” belangrijker dan 
“vertrouwen”, bewijzen dat je katholiek bent 
lijkt belangrijker dan spiritualiteit, en zo ver-
hongeren we een beetje en lijden we collec-
tief aan vitamine tekort. 

Dit alles zou ons kunnen ontmoedigen, 
maar: na een zomervakantie ligt er voor ons 
een nieuw werkjaar! Een jaar om te lezen 

(en zo inspiratie te vinden), een jaar om te 
werken (en zo je inspiratie uit te dragen), een 
jaar om te bidden (en zo de inspiratie in deze 
wereld te houden), een jaar om eraan te 
werken dat goede dingen in deze wereld het 
kwade overwinnen, want daar gaat het om, 
bij alles wat we voor onze parochie doen!

Het enige waar ik me wel eens echt zorgen 
over maak is het volgende: is de aandacht 
binnen ons christen-zijn niet te veel verscho-
ven van het biddende naar het sociale as-
pect van christen-zijn? Zoeken we het soms 
niet te veel in alleen maar: “om mens voor 
een mens te zijn” en te weinig in het biddend 
“om mens voor onze God te zijn”? Dit kan 
thuis en in de kerk, en bedenk: bidden maakt 
ons mens-zijn sterk! Ik hoop dat we ook dit 
de komende jaren weer meer in balans gaan 
brengen. Seizoenen als herfst en winter kun-
nen als tijden van “inkeer” ons daarbij hel-
pen, ze geven daarmee een mooie zonnige 
toekomst aan de Kerk, ook als we die van 
bovenaf zo weinig lijken te krijgen.

Laten wij verbonden blijven, met God en met 
elkaar! Gelukkig helpen onze kerkgebouwen 
en de kapellekes langs de weg ons daarbij! 
Een kort gebed kan de wereld veranderen, 
daar ben ik van overtuigd. Wat een mooie 
wereld zouden we hebben als iedere chris-
ten dat dagelijks deed!

Pastoor Pieter Scheepers
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Uitnodiging bij mijn diakenwijding
Het Griekse woord diakonos betekent let-
terlijk ‘dienaar’. In het boek Handelingen 
lezen we dat de eerste diakens werden 
aangesteld om te helpen met de zorg voor 
armen en weduwen, zodat de apostelen 
meer tijd hadden voor geloofsonderricht. 
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is de 
diakenwijding de eerste van drie mogelijke 
wijdingen. De tweede wijding is de priester-
wijding en de derde wijding is die tot bis-
schop. Mannen bestemd voor het priester-
schap worden tot transeunt diaken gewijd, 
waarop meestal een half jaar later de wij-
ding tot priester volgt. 

Gehuwde mannen kunnen sinds Vaticanum 
II permanent tot diaken gewijd worden. Zij 
leggen zich toe op een levenslange functie 
in de kerk als dienaar van de bisschop, de 
priesters en de geloofsgemeenschap. Het 
dienende aspect van de diaken wordt zicht-
baar in de liturgie, waar de diaken de pries-
ter assisteert of op verzoek van de priester 

preekt of zelf voorgaat bij een doop, hu-
welijk of uitvaart. Maar de diaken dient de 
geloofsgemeenschap ook nog steeds door 
actief te zijn in de diaconie: de persoonlijke 
zorg voor mensen die om wat voor reden 
dan ook in nood verkeren. Dit kan zijn in 
de armenzorg (caritas), of in het bezoeken 
van zieken en eenzamen. Ook op het vlak 
van de catechese kan de diaken gevraagd 
worden de bisschop of de priesters te on-
dersteunen.

Op zaterdag 8 november, om 10.30 uur, zal 
bisschop Hurkmans mij in de kathedraal 
van Sint Jan in Den Bosch tot permanent 
diaken wijden. In dezelfde viering zullen 
twee priesterkandidaten tot transeunt dia-
ken gewijd worden. Bij deze wil ik u allen 
van harte uitnodigen om deze viering bij te 
wonen. Ook wil ik u vragen in de voorberei-
dingsperiode voorafgaand aan de wijding 
mij en de andere wijdingskandidaten op te 
nemen in uw gebed en gedachten. 

Ik hoop u op 8 november in Den Bosch te 
mogen ontmoeten.

Alexis Szejnoga

Kerkuil: al jaren broedvogel in de 
Lambertuskerk van Udenhout!

Toch leven ze vaak dicht bij de mens, vooral 
voor de kerkuil gaat dat op.
Zo broedt de kerkuil vaak in schuren op het 
platteland maar ook broedt hij , zoals zijn 
naam al doet vermoeden, nogal eens op 
zolders van kerken. 
En ja... ook in Udenhout is dat het geval.
De kerkuil heeft last van strenge winters, 
vooral als er lange tijd een flinke laag 
sneeuw ligt. Ze kunnen dan geen voedsel 

vinden. Ze leven vooral van muizen .
In de 60 en 70-er jaren van de vorige eeuw 
namen de aantallen kerkuilen in Nederland 
af en een dieptepunt vormde de winter van 
1979 toen er daarna nog nauwelijks 100 
broedparen in heel Nederland waren en 
daarvan hooguit 35 in Noord-Brabant. 
Toen werd het tijd om de bescherming van 
deze prachtige vogelsoort serieus ter hand 
te nemen.
Omdat het vinden van geschikte broed-
plaatsen een van de problemen was, wer-
den er door Vogelwerkgroepen kerkuil-kas-
ten geplaatst in schuren en kerken. In onze 
regio is dat o.a. door leden van Vogelwerk-
groep Midden-Brabant gedaan.
Zo ook in de toren van de Lambertuskerk 
te Udenhout. Vrijwel meteen heeft de kerk-

In Nederland broeden 6 soorten uilen regelmatig: bosuil, ransuil, steenuil, oehoe, velduil en kerkuil.
uilen gaan voornamelijk in de schemering en ’s nachts op jacht; daarom zien we ze niet zo vaak.

uil van deze gelegenheid gebruik gemaakt. 
Vanaf die tijd heeft de kerkuil vrijwel jaar-
lijks in deze kast gebroed.
Op zaterdag 16 augustus j.l. werden er 6 
jonge kerkuilen geringd. Het was dit jaar 
sowieso een goed jaar voor de kerkuil. On-
dergetekenden die de bescherming van 
kerkuilen in het gebied van Tilburg Noord 
tot Helvoirt verzorgen en ook de stand 
daarvan bijhouden, hadden op maar liefst 
7 plaatsen succes met grote broedsels. Op 
enkele plekken broedde hij zelfs 2 keer!
In totaal vlogen er in dit gebied ongeveer 
47 jonge kerkuilen uit.
Als je weet dat een volwassen kerkuil in de 
zomer 4 tot 8 muizen per etmaal eet en hij 
zijn jongen ook van muizen voorziet, moet 
hij er iedere nacht in totaal zeker 20 zien 
te vinden! Dit zijn vooral veldmuizen, bos-
spitsmuizen en ook huisspitsmuizen.
Over kerkuilen zijn we de laatste jaren, 
door onderzoek in Nederland, veel te we-
ten gekomen.
Veel van deze informatie is in een mooie 
brochure terechtgekomen. Geïnteresseer-
den kunnen die bij ons gratis bestellen via 
vogelsinudenhout@gmail.com.

Bart van Beerendonk 
Nico Hilgers
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Scouting Udenhout
Scouting Udenhout, een eigentijdse jeugdvereniging, bestaat inmiddels al 67 jaar. De scouting-
groep telt op dit moment 140 leden en daarnaast 41 vrijwilligers die zich inzetten als o.a. staf-
lid of bestuur. Verschillende speltakken, zoals dat heet binnen Scouting,  komen elke week bij  
elkaar om leuke dingen te ondernemen. Bevers, Welpen, Kabouters, Verkenners, Gidsen, Ro-
wans, Sherpa’s, Stam en Plusscouts. Voor jong en oud is er veel te beleven bij Scouting.

Scouting en de kerk
Scouting Udenhout - officieel Scouting St. 
Lambertus Udenhout - heeft als van oor-
sprong katholieke vereniging een goede re-
latie met de kerk. De pastor voor Udenhout, 
op dit moment Pastoor Godfried Looyaard, 
is altijd als aalmoezenier bij de vereniging 
betrokken geweest. Op bijzondere en fees-
telijke gebeurtenissen is onze aalmoezenier 
aanwezig in het scoutinggebouw aan de 
Groenstraat in Udenhout.

Eigentijdse samenwerking
De rol van de kerk in de huidige samenle-
ving verandert. Ook Scouting Udenhout 
gaat met zijn tijd mee. Dit leidt tot een sa-
menwerking tussen kerk en scouting die 
past bij deze moderne tijd. Een goed voor-
beeld hiervan is de aftrap van het jaarlijkse 
zomerkamp. Tot vorig jaar kwamen de le-
den van Scouting Udenhout voor het kamp 
bijeen in de kerk voor een traditionele 
kampviering.  Dit jaar is er voor het eerst 
gekozen voor een nieuwe vorm.

Spetterende start van kamp 2014
Alle leden en stafleden die klaar waren om 
op kamp te gaan, kwamen op vrijdagavond 
12 juli bij elkaar in ’t Plein in Udenhout. De 
tribune in de grote zaal zat helemaal vol, 
want natuurlijk waren ook de ouders, broer-
tjes, zusjes, opa’s, oma’s, partners en an-
dere scouts erbij. Onze voorzitter Hanneke 

Spijkers heeft samen met Peter Haans een 
leuk programma gepresenteerd. Alle kamp-
vrijwilligers werden voorgesteld, van iedere 
speltak kwam een preview over de komende 
kampweek, er werd gezongen en gedanst op 
de muziek van Gers Pardoel en Kinderen 
voor Kinderen. Klaar voor de start!

Mooie woorden van 
Pastoor Looyaard
Ook nam onze aalmoezenier Pastoor Loo-
yaard het woord tijdens de kampaftrap. Hij 
las een gedichtje voor en wenste iedereen 
een mooie kampweek en een behouden 
thuiskomst. Mooie afsluitende woorden 
voordat alle Scouts vertrokken naar hun be-
stemmingen in Brabant en in het buitenland.

Actief in Udenhout
Scouting Udenhout organiseert naast de 
wekelijkse programma’s en het kamp nog 
veel meer. Leden gaan weekendjes weg met 
Scouting, gaan aan de slag met computers 
tijdens de landelijke JOTI, kunnen meelopen 
met de voettocht naar Den Bosch (mét cho-
coladebol) in mei, hebben een leuke avond 
met St. Jorisdag, en nog veel meer! Maar 
ook de rest van Udenhout kan meedoen; 
bijvoorbeeld een bezoekje brengen aan de 
kerststal bij de kerk die door Scouting wordt 
gezet of door gezellig mee te wandelen met 
de avond-vier-daagse die door Scouting 
Udenhout georganiseerd wordt. 

Scouting Udenhout, er kan meer dan je denkt!
www.scoutingudenhout.nl 

Danielle Robben
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Kent u nog Sint Isidorus voor de boeren, 
Sint Eloy voor de metaalbewerkers en Sint 
Jozef voor de arbeiders? Ook voor elke ziek-
te of kwaal hadden we een heilige: Blasius 
werd aangeroepen bij keelpijn en Appolo-
nia bij kiespijn; de heilige Rita moest helpen 
bij het zoeken naar een man en Antonius bij 
andere verloren zaken. Paters, broeders en 
zusters kregen bij hun intrede een indruk-
wekkende naam: pater Werenfridus, broe-
der Timoteus en zuster Theodata.

Ondertussen is er veel veranderd. Pater 
Godefridus heet nu gewoon pater Piet en 
zuster Desiderata is weer gewoon zuster 
Corrie gaan heten. Ook scholen kregen de 
secularisatiegolf over zich heen: de There-
sia-kleuterschool heet nu Hummelhonk en 
de Engelbewaarderschool is omgedoopt 
tot Klavertje-vier of Okidoki. Heiligheid ligt 
kennelijk niet goed meer in de markt. Maar 
daarmee verdwijnt er wel veel versiering 
van het leven. Kinderen houden het nog het 
langst vol met hun vieringen van Sint Maar-
ten en Sint Nicolaas. In de folklore leven de 
heiligen voort.
Iemand heeft gezegd: “Niemand zal er over 
peinzen om het Lam Gods van Van Eijck bij 
het grof vuil te zetten, omdat het schilderij 
niet meer van deze tijd zou zijn. Waarom 
hebben we dan wel al onze heiligenverha-
len gedumpt?”

Elke tijd kent mensen die op hun tijdgeno-
ten diepe indruk hebben gemaakt als weg-
wijzers naar God. Ze worden spontaan ver-
eerd. Eigentijdse voorbeelden zijn bisschop 
Bekkers (die door de vox populi werd uitge-

Over heiligen gesproken
Vroeger was ons leven doorspekt met heiligen. Zij vergezelden ons van de wieg tot het graf.
Elke katholieke man, vrouw, kind, school, vakbond, zwembad en sportclub droeg de naam 
van een heilige.

roepen tot Katholiek van de Eeuw), Nelson 
Mandela, Oscar Romero, Martin Luther King, 
Moeder Teresa en paus Johannes XXIII. 
Hoeveel mensen zijn tot op de dag van van-
daag geïnspireerd door paus Jan de Goede 
zoals hij al gauw werd genoemd! Hij zag er 
uit als een gezellige, dikke dorpspastoor en 
men zag hem als een overgangspaus, een 
tussenoplossing. Veel mensen hebben hem 
als een bevrijding ervaren en hij heeft een 
onuitwisbare indruk nagelaten. 
Na zijn dood kwamen de verhalen los: hoe 
hij hoop gaf aan hopelozen, liefde aan men-
sen zonder liefde, geloof aan wie niet meer 
kon geloven. 
Heiligen zijn heelmakers. Zij roepen het 
beste in een mens naar boven. Zij helen 
onze gebroken wereld. Wat aanspreekt is 
hun menselijkheid. Zij verpersoonlijken 
wat ieder aanvoelt als goed en waarde-
vol. Als gelovige zeg ik dan: zij laten mij op 
aarde iets zien van het Koninkrijk van God.

Paus Johannes werd op 77-jarige leeftijd 
tot paus gekozen en hij is het nog geen 
vijf jaren geweest. We waren gewend aan 
de hoogverheven, zeer geleerde paus Pius 
XII en we wisten niet goed raad met die 
eenvoudige dikke man, die zei dat hij paus 
Jan genoemd wilde worden, want zo heet-
te zijn vader. Hij zei dat hij geen geleerde 
was, geen diplomaat of politicus, maar hij 
wilde pastor en pater zijn, herder en vader. 
Daarom veroordeelde hij ook niemand: hij 
verzette zich tegen veroordelingen die de 
Romeinse Curie soms uitsprak, want hij 

zei: “Het kwade veroordeelt zichzelf wel; al-
leen het goede blijft. Laat het onkruid maar 
groeien met de tarwe.” Hij zocht in de tijd 
van de Koude Oorlog contact met de Rus-
sische leiders. Toen de conservatieve Cu-
riekardinalen hem tegenwerkten, bleef hij 
voor hen mild en zachtmoedig. Vlak voor 
zijn dood zei hij tegen zijn secretaris: “We 
hebben nooit de stenen opgepakt en terug-
gegooid die ze naar ons geworpen hebben.” 
Toen hij op zijn sterfbed lag, kwamen in het 
Vaticaan telegrammen binnen van vijf con-
tinenten. Een daarvan was van Kroesjov. En 
van twee Amerikaanse meisjes: “Dear pope 
John, we love you.” Een boeddhist schreef: 
“Moge God u liefhebben” en een atheist: 
“Voor zover een atheist kan bidden, bid ik 
voor u.”
In nog geen vijf jaar had hij de harten van 
de mensen gewonnen met zijn eenvoud en 
hartelijke goedheid. En met zijn humor. Tij-
dens het conclaaf had iemand tegen hem 
gezegd:
“Angelo Roncalli, U wordt zeker geen paus, 
want u bent veel te dik”; waarop hij antwoord-
de: “Het is geen schoonheidswedstrijd.”

De laatste pausen werden de gevangenen 
van het Vaticaan genoemd; ze kwamen 
er nauwelijks uit. Maar Johannes ging de 
kerstnachtmis opdragen in de gevangenis 
en in een ziekenhuis in Rome; een herder 
moet immers bij zijn verloren schapen zijn. 
Enkele maanden na zijn pausverkiezing 
kondigde hij een Algemeen Concilie aan. 
Enkele Curiekardinalen zagen dat helemaal 
niet zitten, maar hij zei hun: “Ik heb van 
meet af aan de overtuiging gehad dat de 
heer mij daartoe geroepen heeft op mijn 
hoge leeftijd.”
Met een magistrale rede, vol optimisme 
en bevrijding openden hij het Tweede Vati-
caans Concilie.
Het aggiornamento van paus Johannes 
moest de kerk weer bij de tijd brengen; 
deuren en vensters werden geopend en 
er waaide een frisse wind doorheen. Als 
jonge priesters werden wij gegrepen door 
de theologische, liturgische en sociale per-
spectieven, die werden geboden. Johannes 
werd een grote en inspirerende leider.
Kardinaal Suenens heeft van hem gezegd: 
“Toen hij van ons heenging, waren de men-
sen die hij achterliet, dichter bij God; en de 
betere wereld waarop de mensen woon-
den, beter bewoonbaar.” 

Piet Schellens SCJ
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Achter de schermen
Waar komen die misboekjes toch vandaan?

1. Alles begint bij de secretariaten die aan 
de hand van het liturgisch rooster invul-
len wie wanneer welke dienst doet en 
verzorgt.

2. De werkgroep Liturgie zoekt de teksten 
bij elkaar, uitgaande van het evangelie 
van dat weekend. In sommige gevallen 
is daar variatie op. Zo maken de jonge-
ren hun eigen teksten voor de jongeren-
viering en de werkgroep Gezinsvierin-
gen voor de kindervieringen.

3.  Door de koren worden de liederen uit-
gekozen die passen bij de vieringen en 
de thema’s van dat weekend.

4. Teksten worden aangeleverd bij Marja 
Droomers die alles uittypt en er één ge-
heel van maakt. Vervolgens stuurt zij dit 

naar de andere secretariaten die de lie-
deren er tussen voegen. Daarna sturen 
zij het opgemaakte boekje naar Marja in 
Enschot terug.

5. Marja print de boekjes uit, waarna Cyril 
van Boxmeer en Toos van de Pas alle pa-
gina’s dubbelzijdig kopiëren. De aantal-
len variëren van 150 tot 500 stuks. De 
pagina’s gaan los in een doos. Cyril en 
Toos vouwen en nieten vervolgens alle 
boekjes voor Enschot. 

6. Pastoor Scheepers en pater Sjef zor-
gen vervolgens voor het vervoer van de 
(soms zware) dozen met de auto.

7.  De vouwgroepen in Berkel, Biezenmor-
tel en Udenhout leggen de pagina’s 
eerst op volgorde, nieten ze vervolgens 
aan elkaar en tot slot worden ze gevou-
wen. De boekjes gaan dan terug in de 
dozen. 

8. De secretaresses zetten de dozen met 
boekjes in de sacristie. Soms staan er 
veel dozen met verschillende boekjes. 
Dan zetten ze een datum op de doos, zo-
dat men ziet voor welke viering de boek-
jes zijn.

9. Op de dag van de viering haalt de koster 
de boekjes in de sacristie en legt deze op 
de daarvoor bestemde plaatsen achter 
in de kerk. Een aantal boekjes gaan naar 
de voorganger, het altaarpersoneel en 
naar het koor.

10. Na een lange reis van hand tot hand, 
liggen de boekjes kant en klaar voor ge-
bruik.  

Van oudsher kwamen mensen van heinde en ver naar de kapel 
in Berkel om Maria te groeten die daar werd vereerd als “Onze 
Lieve Vrouw Ter Borght”. 

Onze lieve vrouwe Ter Borght

Het beeldje is gemaakt van notenhout en is 
35 cm hoog. Het stamt uit de zeventiende 
eeuw en is waarschijnlijk gemaakt in een Ant-
werps atelier. De staande Maria draagt het 
Kind op de linkerarm. Het beeldje draagt aan 
de achterzijde het opschrift: “Insignis imago 
B.V. Mariae Ter Borght solemn. colitur die 10 
decemb.” (“Moge de beeltenis van Onze lieve 
Vrouw Ter Borght plechtig vereerd worden op 
10 december”.)
Het beeldje zou afkomstig kunnen zijn uit 
het vroeger nabij Oisterwijk gelegen kasteel 
Terborg. Het beeldje werd in 1855 door me-
vrouw A.E. Verheijen uit Esch aan de kerk ge-
schonken. Zij was een afstammeling van de 
Heren van Berckel.
Maria en Kind droegen allebei een zilve-

ren kroontje waarin de volgende inscriptie 
stond gegraveerd: “G.N.A. Snelle, Heer van 
Berckel”. De originele kroontjes werden in 
de nacht van 11 op 12 juli 1890 gestolen.
Het beeldje is geloogd en heeft zichtbaar ge-
leden onder de schoonmaakbeurt van 1953, 
waarbij alle resten van de oude polychromie 
werden verwijderd.
Het beeldje stond vroeger in de nis van de 
noordelijke zijbeuk en het werd later ge-
plaatst in een bijzondere troon, die door 
een zekere Van der Mark uit Oirschot werd 
gemaakt en in 1854 in de oude kerk werd 
geplaatst.
De architect van de huidige kerk van Berkel, 
Jan Stuyt, sprak in 1910 van een “kostbare 
schat”.

Marja Droomers.

Cyril van Boxmeer.

Cyril van Boxmeer en Toos van de Pas.
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Eerbied
Deze zomer werden wij ge-
confronteerd met de ver-
schrikkingen van een vlieg-
ramp, maar ook met het 
mensonterende gedrag 
van de IS-strijders in Irak 

en Syrië. Het riep bij mij, en ongetwijfeld bij 
velen, de vraag op: waar is de eerbied voor 
het menselijk leven? Als er één ding uit de 
Regel van Benedictus spreekt dan is het wel 
de ‘eerbied voor het leven’. Alles en iedereen 
in het klooster wordt met eerbied omgeven. 
Een levenshouding die in de tijd van Bene-
dictus al niet vanzelfsprekend was, maar die 
in onze dagen nog meer op de achtergrond 
dreigt te raken. Geweld lijkt alleen nog maar 
meer geweld op te roepen. Het wordt tijd 
voor een duidelijk tegengeluid: eerbied. 
Wat is eerbied? Romano Guardini schreef: 

“Eerbied is het gevoel van het heilig-onge-
naakbare, waarmee vroeger alles omringd 
was wat hoog, machtig en heerlijk was. De 
eerbiedige mens neemt niet in bezit wat hij 
bewondert. Hij doet eerder in ontzag een 
stap terug. Hij bewijst de mens, de schep-
ping, dat wat hij bewondert, de nodige eer. 
Hij wil niet opdringerig doordringen in het 
geheim van een mens. Hij laat het geheim 
het geheim.” Guardini is van mening dat alle 
ware cultuur begint met een stap terugdoen, 
dat de mens de persoon in zijn waarde laat 
en diens werk mooi laat blijven. Elke cultuur 
heeft eerbied nodig. Eerbied vraagt dat we 
een stapje terug doen. 
Onze tijd wordt, mede door sociale media, 
gekenmerkt door een hyper-assertiviteit. 
Je moet onmiddellijk overal en op alles rea-
geren. Een stapje terug doen schept ruimte 

en het is juist die ruimte waarin eerbied 
kan ontstaan. De houding van ‘er-boven-op-
zitten’ is een voortdurend machtsspelletje 
waarin je macht wilt hebben over de ander. 
Zo’n houding schept geen ruimte, laat staan 
eerbied. Wanneer ontdekt de wereld op-
nieuw de waarde van een ‘stapje terug’? De 
zomermaanden lenen zich daar doorgaans 
goed voor, maar helaas vond dit jaar het te-
genovergestelde plaats. 

Betekenis van het logo kijk op:
http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/
isis-teken-verbindt-christenen-op-social-
media/

abt Bernardus Peters
Abdij Koningshoeven 

Uit: “Kijk Koningshoeven augustus 2014”

Achter de hostie

Het sacrament van de eucharistie kent 
een rijke symboliek: het is de maaltijd van 
de Heer, het manna uit de hemel, de zelf-
gave van Christus aan ons tot opbouw van 
zijn Lichaam dat de Kerk is. Maar heeft u 
zich wel eens afgevraagd waar de hosties 
vandaan komen, die bij de communie wor-
den uitgereikt? Bij alle aandacht voor de 
rijkdom van het sacrament zelf, blijft die 
vraag nogal eens op de achtergrond. 
En eigenlijk past dat ook wel bij ons: de 
zusters Clarissen, een contemplatieve ge-
meenschap die in de voetsporen van Clara 
van Assisi (1193-1253) een evangelisch le-
ven van stilte en gebed wil leiden. Het is 
een leven dat zich grotendeels in de ver-
borgenheid afspeelt, maar juist daardoor 
ook intens betrokken is op mensen, op de 

Kerk en de wereld om ons heen. Behalve 
ons gebed, is ook onze hostiebakkerij een 
dienst die uiting geeft aan deze betrokken-
heid.
Al sinds 1766 worden in ons klooster te 
Megen hosties gebakken, vandaag de 
dag voor parochies en gemeenschappen 
verspreid over heel Nederland. Vanuit 
de traditie van de Katholieke Kerk wordt 
er in de eucharistieviering geen gewoon, 
gedesemd brood gebruikt zoals je dat bij 
de bakker kunt halen, maar ongedesemd 
brood: de hostie zoals wij die kennen. Deze 

hosties moeten dus speciaal gebakken 
worden, en dit werk werd voornamelijk aan 
de vrouwelijke religieuzen toevertrouwd. 
Het is werk dat goed bij onze levensvorm 
past: het kan in samenwerking en in stilte 
gedaan worden, levert een bijdrage aan de 
lokale kerk en brengt bovendien de nodige 
inkomsten op voor onze gemeenschap. 
Het recept voor hosties is eenvoudig: en-
kel tarwebloem en water. Deze worden 
gemengd tot een glad beslag, dat vervol-
gens op speciale bakijzers geschept kan 
worden. In onze bakkerij hebben wij vier 
van zulke bakijzers naast elkaar. Op de 
rij af schept een zuster daar beslag in, en 
na ongeveer een minuut kan zij de grote 

Het huidige hostiebakkerij-team bij het gebouw-
tje in onze tuin waar vroeger de hosties werden 
gebakken.

De hostie-koek wordt van het ijzer gehaald.

De kleine hosties worden met een boor uit een 
stapel hostie-koeken gesneden. 
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hostie-koeken (met een doorsnede van 30 
cm) uit de ijzers halen. De kleine hosties 
(of de grotere formaten voor de priester) 
snijden wij daarna met een boor uit de 
grote koeken. Dit gebeurt per stapel van 
50 à 60 koeken tegelijk. Uiteindelijk kun-
nen de hosties dan ingepakt worden om te 
versturen naar onze klanten. 
Zoals de heilige Clara ons voorhoudt in de 
Levensvorm die ze ons heeft nagelaten, 
werken wij zoveel mogelijk in aandachtige 
stilte, zodanig dat wij, zoals zij schrijft, “de 
geest van gebed en toewijding niet uitdo-
ven”. Dat we werken in een geest van gebed 

betekent overigens niet dat we voortdu-
rend gebeden opzeggen. Eerder is het zo 
dat het ambachtelijke handwerk, in stilte, 
ruimte geeft aan de geest om aandachtig 
in het ‘nu’ aanwezig te zijn. Of anders ge-
zegd: het geeft ruimte om te kunnen luiste-
ren naar de Geest van God die in ons hart 
spreekt. En daarbij mogen we ons steeds 
bewust zijn, dat iedere hostie die wij bak-
ken niet slechts voedsel voor het lichaam 
zal zijn, maar vooral ook voor de geest, 
wanneer deze in de eucharistieviering tot 
Lichaam van Christus zal worden en door 
de gelovigen wordt ontvangen. 

Restauratie Angelustoren 
Eind juni is er door leidekkersbedrijf Bo-
gaerts en aannemersbedrijf de Bonth van 
Hulten, onder supervisie van de heer M. 

van der Spank van het Bisdom, een aan-
vang gemaakt met de onderhoudswerk-
zaamheden aan de kerk St. Caecilia te En-
schot. 
Een onderdeel van deze werkzaamheden Aangetast houtwerk

Nieuw houtwerk  

Er gaat dus heel wat aan vooraf, voordat 
de hosties op het altaar in de parochie-
kerk terechtkomen. Een verhaal dat soms 
even aan het licht mag komen, zoals nu, 
maar dat van harte ook weer naar de ach-
tergrond verdwijnt, om alle aandacht uit 
te laten gaan naar de communio met de 
Heer. 

zr. Rebecca osc

Voor meer informatie over onze hostiebak-
kerij kunt u terecht op onze website:
www.clarissen.nl/hostiebakkerij.html

betrof het vervangen van het loodwerk van 
de vieringtoren. 
Na demontage van het loodwerk bleek het 
onderliggende houtwerk zodanig te zijn 
aangetast dat vervanging noodzakelijk was.
In verband met de bereikbaarheid zijn de 
klok en de stoel verwijderd. Vervolgens 
zijn het plafond en vloer van de vieringto-
ren gedemonteerd. De torenstijlen werden 
hierdoor zichtbaar en er kon worden over-
gegaan tot het vervangen van het aange-
taste houtwerk.
Men is inmiddels gestart met het aanbren-
gen van het loodwerk. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden zal de steiger half 
oktober weer weg zijn en is de vieringtoren 
weer in zijn oude glorie hersteld.

Caspar de Bonth en Ton van Gent

Vormsel 2015
Op maandagavond 10 november a.s. zal er 
een informatieavond plaatsvinden voor de 
kinderen van groep 8 en hun ouders (en 
alle andere jongeren die nog niet gevormd 
zijn en) die graag het sacrament van het 
Vormsel willen ontvangen. Dit jaar zal de 
voorbereiding op het Vormsel parochie-
breed gedragen worden. Er is één nieuwe 
werkgroep die de kinderen zal voorberei-
den en we gaan met de kinderen op pad 
langs de zeven werken van barmhartig-
heid. 
De algemene informatieavond voor alle 
vier de parochiekernen zal gehouden wor-
den in de Beukenhof, Capucijnenstraat 46 
5074 PJ Biezenmortel. 
We starten om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur 
staat koffie/thee en fris klaar. 
Tijdens deze avond is het mogelijk om de 
kinderen op te geven voor het Vormsel en 
de onkostenvergoeding van 40 euro te be-
talen. 
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De geschiedenis van Biezenmortel is onlosmakelijk verbonden 
met die van het voormalige Kapucijnenklooster. Aan het begin 
van de twintigste eeuw hadden de Udenhoutse buurtschappen, 
die later het kerkdorp Biezenmortel zouden vormen behoefte 
om dichterbij naar de kerk te kunnen gaan. Aanvankelijk deed de 
mogelijkheid zich voor om op ’t Laar in Helvoirt een klooster met 
een kleine kerk te bouwen. Dat was weliswaar dichterbij dan de 
Udenhoutse kerk maar men zag toch liever een eigen kerk tussen 
de buurtschappen van d’n Biezenmortel en ’t Winkel. 

20 jaar Beukenhof

Met de hulp van de Udenhoutse burge-
meester kon voldoende geld ingezameld 
worden om de bouwgrond te verwerven. 
Die werd vervolgens aan de Kapucijnen 
geschonken zodat die er een studiekloos-
ter met openbare kloosterkerk konden 
stichten. In 1919 ging de eerste schop de 
grond in. Ook bij de bouw van het klooster 
verleenden de inwoners van Biezenmortel 
hand- en spandiensten. Ze hielpen mee 
met het grondwerk en zorgden voor de 
aanvoer van bouwmaterialen. Er werd zelfs 
een speciaal spoorlijntje aangelegd voor de 
aanvoer van de bakstenen vanaf de Uden-
houtse steenfabriek. 

De stichting van het klooster met de kerk 
schiep mogelijkheden om de buurtschap-
pen uit te laten groeien tot het kerkdorp 
Biezenmortel. Biezenmortel kreeg een ei-
gen school, enkele winkeltjes en er werden 
rond de kerk nieuwe woningen gebouwd. 
Anno 2014 is de kerk nog steeds in gebruik, 

de pastor is zelfs nog een Kapucijn. Het 
klooster is niet meer als zodanig in gebruik. 
Sinds 1994 wordt het gebruikt als groepsac-
commodatie Beukenhof. Het biedt ruimte 
aan 275 gasten om te overnachten, te ver-
gaderen of gezellig met elkaar samen te 
komen in de verschillende feestzalen, bars 
of huiskamers. Op jaarbasis vinden er meer 
dan 20.000 overnachtingen plaats. 

Ter gelegenheid van het twintigjarig 
bestaan van Beukenhof is een boekje  

verschenen. Het gaat over de geschie-
denis van Biezenmortel, het klooster, 
het leven van de Kapucijnen, de om-
bouw tot groepsaccommodatie en de 
cultuurhistorie van de mooie omgeving 
van Biezenmortel zoals de Duinen en de 
Leemputten. Het boekje is in kleur ge-
drukt, telt 72 bladzijden en er staan bij-
na negentig foto’s in. Het boekje is voor  
€ 7,50 te bestellen door een mailtje te sturen 
naar heemcentrumudenhout@gmail.com.

Frank Scheffers 

Speelgoed inzameling 
De tijd van geven en ontvangen breekt weer 
aan. Door alle commotie rondom Zwarte 
Piet beseffen we maar weer hoe waardevol 
we het Sinterklaasfeest vinden. Toch zijn er 
in onze geloofsgemeenschap ook mensen 
die met zorg kijken naar de feestdagen om-
dat er geen geld is om iets te kopen. Wij wil-

len deze mensen helpen door speelgoed in 
te zamelen en te verdelen.
Mocht u speelgoed hebben waar uw kinde-
ren niets meer mee doen; breng het dan op 
werkdagen tussen 9-12 uur naar het paro-
chiesecretariaat van Johannes XXIII paro-
chie, st. Willibrordstraat 3. 

Wij zorgen voor een goede herbestemming.
Mocht u speelgoed nodig hebben en krap bij 
kas zitten dan kunt u contact opnemen met 
het parochiesecretariaat ook op werkdagen 
tussen 9-12 uur tel: 5331216 of mailen naar 
info@johannesxxiiiparochie.nl voor het ma-
ken van een afspraak. Wij helpen u graag.
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De openluchtmis bij gelegenheid van het 
800-850 jarig bestaan van Berkel-Enschot 
op 31 augustus j.l. was een prachtige viering 
met meer dan 1200 kerkgangers. De vol-
gende foto’s gemaakt door www.bashaans.
nl zeggen méér dan duizend woorden.

Openluchtmis 800-850 jaar Berkel-Enschot
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Een geslaagd 
leven volgens 
Paus Franciscus 
De paus heeft onlangs in het Argen-
tijnse weekblad Viva, een bijlage 
bij de zondagskrant Clarin, 10 tips 
gegeven om een gelukkig leven te 
leiden. Hier heeft u ze op een rijtje:

1. Leef en laat leven
2. Geef je aan anderen
3. Wees vriendelijk en nederig
4. Breng je vrije tijd door met je 
 kinderen
5. Breng de zondag in gezinsverband 

door
6. Help jongeren een job te vinden
7. Draag zorg voor de schepping
8. Vergeet snel het negatieve
9. Respecteer hen die anders denken
10. Zoek actief naar vrede

Al enige tijd wordt gedacht om als parochie 
Johannes XXIII naar Rome te gaan. Geza-
menlijk op reis gaan is van alle tijden en 
het moge bekend zijn dat bijvoorbeeld een 
bedevaart naar Santiago de Compostella 
zich mag verheugen in veel deelnemers. 
Wij zijn van vier afzonderlijke parochies 
gegroeid naar één parochie. Dat is toen-
tertijd gevierd en dat wordt vorm gegeven 
in het reilen en zeilen van het parochiele-
ven. Bij de een leeft dit meer dan bij de 
ander. Als we naar Rome gaan dan kan dat 
versterkend werken op het beleven van 
samen parochie en samen kerk-zijn. We 
kunnen inspiratie opdoen aan de persoon 
van de heilige Johannes XXIII en zijn graf 
bezoeken in de Sint Pieter. Ook bezoeken 
we een andere inspirerende heilige in de 
figuur van Franciscus van Assisi. Daar-
naast zijn andere niet belangrijke aspecten 
van deze reis de onderlinge ontmoeting en 
veel cultuur. 

Het is een kans om samen op zoek te gaan 
en te ontdekken hoe de wortels van het 
christendom in Rome zichtbaar en voel-
baar zijn. Een blik op zoveel schatten van 
kunst en cultuur in het oude Europa. Luis-
teren naar woorden en daden van een 
paus uit de geschiedenis (Adrianus VI en 
Johannes XXIII) en paus Franciscus nu.

We stellen ons voor, dat we met de bus 
naar Rome gaan. De ervaring leert dat je 
dan ook samen onderweg bent en dat de 
vermoeidheid na Rome de kans krijgt op 
de terugreis wat te zakken. Bovendien heb-
ben we dan de mogelijkheid om ook Assisi 
te bezoeken. De busreis is een 8 daagse 
reis en staat onder leiding van pastoor 
Pieter Scheepers, die als zodanig de gees-
telijke leiding op zich neemt en diaken Jan 
Joosten, die als gids onderweg optreedt.

Een dergelijke reis vergt een nauwkeurige 
en tijdige organisatie. Daarom is het voor-
stel om als u interesse heeft, dat kenbaar 
te maken bij het secretariaat van de pa-
rochie (info@johannesxxiiiparochie.nl of 
5331216). U krijgt dan een brief (mee) met 
daarin een voorlopig programma en een 
prijsindicatie.

Aan de hand van de belangstelling, zal 
daarna gerichte informatie verstrekt wor-

Rome reis 2015

den en pas daarna kunt u zich echt opge-
ven en wordt na betaling van (een deel 
van) de reissom uw deelname definitief.

Wij hopen natuurlijk dat dit initiatief een 
enthousiast onthaal krijgt en dat we veel 
positieve reacties ontvangen.

pastoor Pieter Scheepers en 
diaken Jan Joosten

Diaken Joosten heeft eerdere Rome 
reizen georganiseerd, waaronder ook 
een reis voor ‘gevorderden’ : mensen 
die al een keer in Rome zijn geweest, 
maar nu meer en andere dingen van 
de stad en omgeving willen zien. Te 
denken valt aan een bezoek aan de 
Scavi (de dodenstad onder de Sint 
Pieter op gelijke hoogte komend met 
graf van Petrus), een bezoek aan Villa 
Borghese met beeldhouwwerken/
schilderstukken van Bernini, Canova, 
da Vinci, Titiaan, Rubens en Caravag-
gio, een excursie naar Subiaco met zijn 
mooie fresco’s, een bezoek aan Castel 
Gandolfo of de villa van Hadrianus en 
de abdij van Tre Fontane, waar Paulus 
onthoofd zou zijn. 
Deze reis zal – bij voldoende belang-
stelling – in het najaar van 2015 plaats 
vinden. Voor informatie kunt u bij hem 
persoonlijk terecht via j.j@ziggo.nl
Beide reizen zijn verschillend van aard 
en bijten elkaar niet. Wij hopen, dat u 
voldoende geïnformeerd bent en zijn 
benieuwd naar uw reactie. 

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)
Wim Maarse (Udenhout) eindredactie

Frank Scheffers (Biezenmortel)
Pastoor Pieter Scheepers

(pastoraal team) teamleider 

Diverse foto’s: 
Bas Haans

Masja Vlaminckx-Roosen 

Ontwerp & vormgeving: 
Arjan Robben

Drukwerk:
Elka – Tilburg Social media

Volg je ons ook al via 
facebook en Twitter?

Twitter: @johannes23p
Twitter: @pastoorpieter

www.facebook.com/
johannes23parochie
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Wegwijzer in de 
Johannes XXIII 
Parochie
De R.K. Parochie Heilige Paus Johannes 
XXIII beslaat de parochiekernen Berkel, 
Enschot, Udenhout en Biezenmortel en 
behoort tot het dekenaat Tilburg van het 
bisdom Den Bosch. Het pastorale team be-
staat uit pastoor-teamleider P. Scheepers,  
pastor G. Looyaard, pater S. van Laarhoven 
en pastoraalwerker A. Szejnoga. 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 parochie, wat is dat eigenlijk?
Uit de kindermond komen soms de grootste waarheden of 
de moeilijkste vragen…
Onze 9-jarige kleinzoon weet dat opa werkt 
“in de kerk” en “voor de parochie”, maar 
wou daar nu toch eens meer over weten. 
“Oma, wat is dat eigenlijk, een parochie?” 
Wat verrast door de vraag, bleef mijn ant-
woord beperkt tot het grondgebied, een 
groep straten rondom een kerk. Nadien zag 
ik wel twintig betere antwoorden, die ik aan 
onze kleinzoon had kunnen geven.
Ik kwam voorbij het kerkportaal en zag de 
foto’s van eerste communie en vormsel. Ja, 
dit is parochie. Kinderen horen erbij en mo-
gen, onder begeleiding van catechisten, een 
bijzondere stap zetten op hun levensweg. 
En ik hoorde geluid en getimmer van men-
sen, die druk bezig waren een feesttent op 
te zetten.  Overal waar mensen zich inzet-
ten in groepen en organisaties om mede-
mensen samen te brengen voor vorming 
of hartelijk samenzijn, daar “gebeurt” pa-
rochie. 
In het voorbijgaan groette ik iemand die 
voor zijn zieke zus zorgt. Ik dacht aan de 
zovele mensen die, vanuit christelijke inspi-
ratie en met een warm hart, goed zijn voor 
een familielid of buur. Zijn dit niet de ver-
borgen bouwstenen van een parochie?
Gisteren was er een begrafenis, morgen 
een doop en volgende week een huwelijk. 
Mensen in vreugde of verdriet… Een kleine 
familiekring of een overvolle kerk. Jawel, 
een parochie is een gemeenschap van men-
sen die elkaar in blije en droevige dagen na-
bij willen zijn. Met een rotsvast of met een 
aarzelend geloof proberen ze samen alles 
aan de voeten van Jezus neer te leggen en 
erop te vertrouwen dat heel ons mensen-
bestaan geborgen is in Zijn hand. 
Sommige mensen leven dag na dag voluit 
vanuit dat vertrouwen, in een liefdevolle 

verbondenheid met God. Het zijn biddende 
mensen, die we niet alleen vinden in de 
kloosters. In de stilte van de kerk, achter de 
muren van een woonkamer, bij een Maria-
kapel of op een bank in de tuin gonst het 
van gebeden. Misschien vormen die onge-
ziene bidders wel het kloppende hart van 
een parochie…
En die man op de fiets, zoals zovelen druk 
in de weer van straat tot straat. Er wordt bij 
medemensen aan huis gegaan om zoveel 
verschillende redenen. Hoe zou een paro-
chie kunnen bestaan zonder deze dienst-
bare mensen?
Ongetwijfeld mogen we ook de zoekers en 
de denkers niet vergeten. Jonge mensen 
zijn soms eerlijk op zoek naar de zin en de 
dragende grond van het bestaan. Zij stellen 
vaak kritische vragen aan christenen. Vol-
wassenen zoeken wegen om het geloof dat 
ze in hun kindertijd ontvingen, nu op een 
andere wijze opnieuw te ontdekken. Oude-
ren spannen zich in om nieuwe inzichten 
een plaats te geven in hun geloofsbeleving. 
Denkers en zoekers zijn een kans tot verdie-
ping en uitzuivering voor een parochie.
Maar nu is het tijd voor de wekelijkse eu-
charistieviering. Mensen in alle verschei-
denheid, christenen die samenkomen om 
opnieuw te doen wat Jezus deed. Christen 
zijn is altijd christen worden. Het samenzijn 
rond het Woord en het Brood geeft richting 
en groeikracht aan ons geloof. Samen met 
de priester en de diakens, met de mede-
werking van lectoren, misdienaars en koor-
leden mogen we als parochiegemeenschap 
ons geloof “vieren”.
Een parochie is zoveel...De priester of dia-
ken die dit alles moet samenhouden staat 
gelukkig niet alleen. Parochie is ook: samen 
verantwoordelijk zijn!
Lieve kleinzoon, hopelijk stel je de vraag 
nog eens opnieuw. Dan kan ik jou vertel-
len dat de parochie een veelkleurige groep 
mensen is die proberen Jezus te leren ken-
nen en het goede te doen, zoals Hij. Ze be-
seffen dat ze dit het beste samen kunnen 
doen. Daarom werd in hun buurt een kerk 
gebouwd, waar ze kunnen samenkomen 
rond Jezus. Het zijn mensen die geloven in 
een God die hen liefheeft en hen nooit in 
de steek laat. Ze noemen die God “Vader” 
en daarom zorgen ze ook als broers en zus-
sen voor elkaar. O ja, het gaat dus inder-
daad wel over een aantal straten rondom 
een kerk, maar voorbij die grenzen reikt de 
gemeenschap wereldwijd.

Riet Geeraads
Kerknet – België 


