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Wij laten een jaar achter ons. Wij laten het achter met zijn vele 
dagen, met zijn arbeid, met zijn zorgen, met zijn ontgoochelin-
gen, met de plannen die wij gehad hebben en waarvan misschien 
niets of niet  alles geworden is. Wij laten het achter met alles, 
wat ons hart van dit jaar gemaakt heeft.

Tijd van leven 

tijd vrij kunnen maken voor de ander, tijd 
voor de naaste, de tijdgenoot.
Het leven is pas zinvol, als we onze dagen 
niet voor eigen gebruik reserveren, maar 
delen met God en de mensen om ons heen, 
wanneer er ontmoeting is, vrede, wanneer 
we in het huis van de tijd samen aan tafel 
zitten en het brood aan elkaar doorgeven.
Bij de jaarwisseling kijken we terug én zien 
we vooruit. Een heilige mens heeft eens 
gezegd: “laat het verleden over aan Gods 
barmhartigheid, de toekomst aan Zijn Voor-
zienigheid en maak van de huidige dag iets 
moois, want die alleen heb je nu in de hand.”
Ik wens u allen vrede met het verleden en 
alle goeds voor het nieuwe jaar.

Pastoor Pieter Scheepers
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Waar blijft dit jaar, dat wij achterlaten, waar-
van wij afscheid nemen? Is het niet eenvou-
dig verdwenen? Nee, het jaar is niet uitge-
wist en vergaan, integendeel, we moeten 
eigenlijk zeggen, dat het voorbije jaar het 
blijvende jaar is. De jaren die wij geleefd 
hebben, zijn onze jaren. Of de komende ja-
ren ook onze jaren zullen zijn, dat weet God 
alleen. Ons behoort het verleden, en wij 
kunnen hopen en wensen dat God ons nog 
veel toekomst in dit leven moge schenken.
We nemen dankbaar afscheid van het oude 
jaar, want ‘t was toch een geschenk. God gaf 
ons al die dagen en als wij ze aanvaard heb-
ben als door Hem geschonken (en wij kun-
nen dat nog altijd doen), dan zijn het geze-
gende dagen geweest, dagen van genade en 
heil.
Wij leven hier en nu. Ieder moment is de 
kans van ons leven. Het besef dat God ons 
tijd van leven geeft (we mogen ook zeggen: 
dat God tijd voor ons heeft), dwingt ons ui-
terst zuinig om te gaan met de dagen van 
ons leven. Iedere dag is er één, een verlo-
ren of een gewonnen dag, een dag om maar 
gauw of om maar nooit te vergeten! De dag 
is pas echt goed, als ook Gods bedoelingen 
aan bod zijn gekomen, wanneer wij tijd heb-
ben voor Hem, die zelf alle tijd heeft voor 
zijn mensen. En wanneer wij ons tegelijker-
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Exploitatie boekjaren 2011-2012-2013 
Rk Parochie Heilige Paus Johannes XXIII

LASTEN 2013 2012 2011 
Persoonskosten 172.207 169.287 164.062  
Kosten onroerend goed kerkelijke gebouwen 165.176   205.227   190.495  
Kosten onroerend goed kerkelijk overig 9.282  26.123 9.171  
Kosten onroerend goed beleggingen 7.206 11.898 13.345  
Rente en lasten fundaties 3.590  5.385  3.047  
Kosten eredienst 42.250  47.850  50.303  
Kosten pastoraal 39.052  26.357  35.881  
Verplichte en vrijwillige bijdrage 53.682  53.223 56.591  
Beheerskosten 40.546  43.470  51.055  
Incidentele lasten 6.553  23.787  4.110  
Voordelig saldo   31.232 

Totaal Lasten 539.545 612.608 609.292  
     
BATEN     
Bijdragen parochianen 292.588  312.746  334.063  
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 227.732  209.463  275.130  
Incidentele baten 358  740  99  
Nadelig saldo 18.867  89.658 

Totaal Baten 539.545  612.608  609.292  

Actie kerkbalans 2015
In januari 2015 vindt weer de landelijke actie Kerkbalans 
plaats. Ook de Johannes XXIII-parochie neemt uiteraard deel 
aan deze actie, want de opbrengst hiervan is voor onze paro-
chie van groot ‘levensbelang’. 
Het thema voor de komende actie 2015 is: “Mijn kerk...”. 
Ja, u leest het goed, een open thema, want 
elke parochiaan mag het naar zijn eigen be-
leving invullen. Zo kan het voor elke parochi-
aan persoonlijk anders zijn, afhankelijk van 
ieders ervaring. Mag ik hierin een voorzetje 
geven hoe ik onze parochie ervaar en hoe ik 
dit thema voor onze Johannes XXIII paro-
chie wil invullen?
“Mijn kerk … inspireert” 
“Mijn kerk … viert” 
“Mijn kerk … deelt” 
“Mijn kerk … leeft”

Mogelijk is onze parochie voor u de kerk 
waar u getroost wordt als er verdriet is, of 
juist de gemeenschap waar gelachen wordt 
als er wat te vieren valt. Waar u geïnspireerd 
wordt om voor anderen het goede te zoe-
ken. Een plek waar God wordt gezocht en 
gevonden. Een onmisbare pijler in onze sa-
menleving. 
Wat is het u en jou waard, dat deze kerk aan-
wezig is en blijft in onze samenleving? Dat 
de mensen in de kerk zich voor ons inzetten 
als we een beroep op hen doen? Dat we elk 
weekend naar een mooi verzorgde viering 
kunnen gaan? Dat de kerk er gewoon is?
De parochies in Nederland zijn helemaal 

afhankelijk van de bijdragen van hun paro-
chianen: van u, van jou dus. Van onze giften 
worden pastores en beroepskrachten be-
taald, maar ook de gebouwen, de vieringen, 
de diaconie en de geloofsoverdracht.
Het gaat dus niet alleen om het kerkgebouw 
maar vooral om het werk van Kerk-zijn in 
onze geloofsgemeenschap. Een gemeen-
schap van mensen die, ondanks alle ver-
schillen, meerdere gemeenschappelijke 
zaken belangrijk vinden. Solidariteit, ver-
bondenheid, zorg en aandacht voor mede-
mensen, elkaar vasthouden in blijdschap en 
verdriet. De actie Kerkbalans is de belang-
rijkste inkomstenbron van onze parochie, 
om de waarden waarvoor de Johannes XXI-
II-parochie staat, en die wij ieder op onze 
eigen manier belangrijk vinden, te kunnen 
voortzetten en doorgeven.
Voor uw bijdragen jaar in, jaar uit, is het 
kerkbestuur u heel dankbaar. Misschien gaf 
u nog niet eerder een kerkbijdrage: dan is 
het een goed voornemen om hier in 2015 
een begin mee te maken! En wist u, dat het 
periodiek schenken aan de actie Kerkbalans 
via een 5-jarige overeenkomst met de paro-
chie voor u én de parochie zeer aantrekkelijk 
kan zijn, omdat het een belastingvoordeel 

kan opleveren. Er geldt hiervoor namelijk 
geen drempel en geen maximum. En wist 
u overigens ook dat u de parochie als goed 
doel kunt opnemen in uw testament?

Zoals ik vorig jaar beloofd heb presenteert 
de parochie voortaan elk jaar het exploita-
tieoverzicht. Hieronder treft u de cijfers van 
2011 – 2012 en 2013. Zoals u kunt zien heb-
ben we in 2013 de kosten sterk weten te redu-
ceren, maar door de daling in de ‘bijdrage pa-
rochianen’ hebben we helaas ook in 2013 een 
financieel tekort overgehouden. Daarom zijn 
alle bijdragen aan de actie Kerkbalans heel 
hard nodig om de parochie in stand te hou-
den en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Daarom wil ik eindigen waarmee ik dit arti-
kel begon, namelijk met mijn eigen invulling 
van het thema voor 2015: “Mijn kerk … in ba-
lans, want het is belangrijk ook een financi-
eel gezonde kerk te zijn”. 

Tiny van Kempen, penningmeester
kerkbestuur Johannes XXIII-parochie

De herders
omdat eenvoudigen verstaan
wat door geen ingewikkeld zoeken
noch lezen in geleerde boeken
begrepen wordt of nagegaan,

zijn herders toen in Uwen stal
geknield en hebben U aanbeden
dit is tweeduizend jaar geleden
en nog weet elk het overal.

Geen mens heeft ooit hun naam gemeld,
de rest van hun onschuldig leven
is door geen wetenschap beschreven,
wordt slechts aan kinderen verteld.

Anton van Duinkerken
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Het orgel verweven met de jaren
In Hilversum op de kweekschool kreeg hij 
naast pianoles, onderricht in het orgel en 
volgde er theorieles. Niet alleen het be-
spelen van het orgel fascineert Ben, maar 
ook de bouw ervan. Hij vergelijkt het met 
wiskunde. “Er dient een hoop berekend te 
worden voor de juiste maten van de pij-
pen” legt hij uit. Voordat hij naar Tilburg 
kwam in 1961 was hij organist in Zeddam. 
Eenmaal in Tilburg volgde hij aan het con-
servatorium de orgel- en theorielessen 
van Hub Houët. In de jaren 70 verhuisde 
hij samen met zijn vrouw naar Berkel-En-
schot. Uiteraard werd in het huis een aan-
tal vierkante meter gereserveerd voor zijn 
piano en studieorgel, welke later werden 
vervangen door een vleugel. 10 jaar lang 
was hij organist in de Lucaskerk in Tilburg. 
Daarna zette hij zich in voor de Sint-Maar-
tensparochie, eveneens in Tilburg. De 
Sint-Maartenskerk werd in de volksmond 
ook wel de frietbuil genoemd, vanwege de 
omgekeerde puntvorm. Toen deze in 1989 
werd gesloopt, werden de diensten in de 
Maranathakerk in Tilburg, door Ben op 
het Smitsorgel begeleid. De Sint-Maarten-
sparochie heeft in totaal 30 jaar op hem 
kunnen rekenen. Op doordeweekse dagen 
werd er in Enschot ook wel eens een be-
roep op hem gedaan. 

Allround organist
Ben is een allround organist. Ze kunnen 
en hèbben hem in de loop der jaren overal 
voor benaderd, voor zowel het begeleiden 
van kerkkoren als profaan koren, zowel da-
mes koren als gemengde koren en ouderen 
koren. Ook kan Ben Gregoriaanse koren 
begeleiden. Dàt kan niet iedere organist. 
In de loop der jaren heeft hij zichzelf deze 
diversiteit eigen gemaakt. Hij speelt van 
blad af, maar improviseren is hem ook 
niet vreemd. Zelf heeft hij geen voorkeur. 

Van bungelende beentjes langs de pianokruk
naar een vijftigjarig organistenjubileum
Een interview met Ben Mensing

Op zijn zevende krijgt Ben Mensing al pianoles van zijn vader. 
Ben herinnert zich nog goed dat de piano in zijn ouderlijk huis 
in ’s-Heerenberg stond. De piano was vergroeid met de rest 
van het interieur. Zoals ook later in zijn eigen huis het geval is. 
Zijn vader was kerkorganist en dat zorgde ervoor dat muziek 
er met de paplepel ingegoten werd. Hij hielp zijn vader maar al 
te graag met het stemmen van orgels en keek belangstellend 
naar de bouw van het orgel. Dat zijn beentjes langs de piano-
kruk bungelden en hij nog niet bij de pedalen kon, hinderde 
hem niets. Zijn interesse voor het orgel en de orgelmuziek was 
gewekt! 

Hij heeft overal evenveel plezier in. “Wat 
een schilder met verf doet, doet een or-
ganist met klanken”. Nu is hij organist van 
de Montfortkerk en begeleidt dameskoren 
in zowel Berkel als Enschot. Ook maakt hij 
zich nuttig voor het verenigingsleven. Hij is 
districtsecretataris en landelijk secretaris 
geweest van de Koninklijke Nederlandse 
Organistenvereniging, kortweg KNOV. Hij 
heeft veel onderzoek gedaan en verschil-
lende publicaties in vakbladen over het 
orgel, -historie en –bouw verzorgd. Bij de 
komst van het orgel in de Sint-Caeciliakerk 
die uitsluitend uit houten pijpen bestaat 
heeft Ben een belangrijke adviserende 
rol gespeeld. Met het stemmen van orgels 
houdt Ben zich ook nog regelmatig bezig.

Kanonschoten, tjilpende vogeltjes… 
en dat allemaal met een orgel
Zijn vader ontving een onderscheiding 
voor zijn 50-jarig organistenbestaan. Dit 
jaar trad Ben in diens voetsporen, want hij 
heeft op 28 september jl. zijn 50-jarig jubi-
leum als organist gevierd. Hij deed dit in de 
Sint Caeciliakerk met een concert met als 
titel Het orgel breed belicht. Het concert 
verzorgde hij samen met Ad van Sleuwen 
(orgel) en Fien van Dingenen (blokfluit). 
Het programma bewees dat het orgel niet 
alleen een kerkelijke functie heeft, maar 
dat het ook geschikt is als concertante en 
amusementsmuziek. In de kerk zaten die 
dag, dan ook mensen die er voorheen niet 
of nauwelijks kwamen. Tijdens het concert 
maakten de bezoekers een reis van 1685 
tot aan 1970. Het publiek werd getrakteerd 
op kanonschoten, maar ook op tjilpende 
vogeltjes in een tuin. Ben liet zich horen als 
zingende monnik en even later weer blies 
hij op een toetertje. Dat hij van een simpel 
deuntje iets heel gevarieerds kon maken, 
liet hij horen toen hij een tempo graziozo 
afwisselde met een cantabile, sarabande, 

scherzando en canon. De oplettende luis-
teraar herkende ook het Altijd is Kortjakje 
ziek en Lang zal je leven die door bepaalde 
melodieën heen verweven waren. Kortom, 
een enorm divers programma waarin Bach 
en de Beatles elkaar ontmoetten. Het pu-
bliek was razend enthousiast, blijkend uit 
het daverend applaus dat na iedere slot-
noot klonk. Na het concert werd iedereen 
uitgenodigd een kopje koffie te komen 
drinken. Maar tijd daarvoor had Ben nau-
welijks, hij was druk met het in ontvangst 
nemen van de felicitaties en lovende woor-
den. Weken erna werd er zelfs bij de kap-
per van zijn vrouw, nog over gesproken. 

Een organist met passie!
Ben heeft met heel veel plezier aan het 
concert meegewerkt. Ben mag dan de 80 
gepasseerd zijn, muziek maken is nog altijd 
zijn grote passie! Zonder pardon kruipt hij 
op zijn knieën van zijn stereotoren om me 
een indruk te geven van het concert, wan-
neer ik bij hem ben voor een interview. Er 
verschijnt een twinkeling in zijn ogen. Één 
gesprek met hem zorgt ervoor dat je deze 
muziek heel anders gaat bekijken. Aan 
stoppen denkt hij nog lang niet. Hij voelt 
er niets voor om achter de spreekwoorde-
lijke geraniums te zitten. “Ook niet achter 
mijn eigen gekweekte”, grapt hij. Het orgel 
is zijn grote passie. “Als het een goed orgel 
is, kun je er alles op kwijt. Daarom ben ik 
ook organist geworden. Het is dankbaar 
werk.” glimlacht hij.

Simone van Zundert-Stokkermans 
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De os en de ezel zijn de meest bekende dieren uit onze kerststal. 
Maar in kerststallen van andere werelddelen zijn vaak heel an-
dere dieren te zien. Vorig jaar werden rond kerst en nieuwjaar 
in museum Orientalis (het vroegere Bijbels Openluchtmuseum, 
H. Landstichting) de mooiste kerststallen uit alle continenten 
getoond. Speciale aandacht was er voor de verschillende dieren 
in de kerstgroepen. Afhankelijk van de herkomst van de stallen 
zien we immers steeds andere diersoorten rond de kribbe staan, 
van de traditionele os en ezel tot olifanten, ooievaars en hanen, 
ja zelfs vissen, beren en waterbuffels! 

De dieren van de kerststal

Os en ezel
Een kerststal zonder os en ezel kunnen we 
ons nauwelijks voorstellen: ze staan vrijwel 
altijd aan weerszijden van de kribbe opge-
steld. Toch komen ze in de geboorteverhalen 
van het evangelie niet voor. Dát ze er staan, 
is waarschijnlijk te danken aan een tekst van 
de profeet Jesaja: “Een os kent zijn eigenaar, 
een ezel de krib van zijn meester” ( Jesaja 
1,3). De os en de ezel zijn in de kerststal het 
symbool van de verbondenheid tussen God 
en de mens.

Kameel, paard en olifant
Het Matteüsevangelie vertelt over ‘magiërs 
uit het Oosten die de pasgeboren koning van 
de Joden eer willen bewijzen’. Hoe ze reisden 
wordt niet vermeld. In kerstvoorstellingen 
zien we de Drie Koningen meestal met ka-
melen, soms met een paard of een olifant. 
Dus ook deze dieren zijn latere toevoegingen 
die het verhaal van de geboorte van Jezus 
Christus dichter bij de leefwereld van men-
sen bracht.
Vanuit het Oosten naar Bethlehem reizen 
kon niet anders zijn gegaan dan door de 
woestijn van het Midden-Oosten, moet men 
hebben gedacht. De dieren die daarbij wer-

den gebruikt waren steevast dromedarissen 
of eenbultige kamelen. De tweebultige ka-
meel is een dier dat thuishoort in de (half)
woestijnen van China en Mongolië. De ka-
melen worden wel eens vervangen door een 
paard, een olifant en een kameel. Deze drie 
dieren stonden in vroeger tijden symbool 
voor de toen gekende werelddelen, namelijk 
Europa, Afrika en Azië.

Ooievaar
In Polen staat er vaak een ooievaar tussen 
de dieren die het kindje Jezus komen be-
groeten. De vogel was ontroerd door de aan-
blik van Jezus, liggend in een voederbak met 
stro maar zonder kussen. Ooievaars hebben 
geen kronen of juwelen om weg te geven, 
maar de vogel gaf een groter geschenk: hij 
plukte zijn veren uit zijn vederdos en gaf ze 
aan het kind als kussen. Jezus glimlachte 
dankbaar en zegende de ooievaar. Sindsdien 
is de ooievaar een symbool voor de geboor-
te. Hij staat voor geluk, voorspoed en veel 
kinderen en wordt gezien als de brenger van 
baby’s.

Haan
Bij veel Spaanse, Portugese en Zuid-Ameri-
kaanse kerstgroepen staat een haan. Sym-

bolisch wordt met het kraaien van de haan 
het kwaad en de duisternis van de nacht 
verdreven en kondigt de nieuwe dag, het 
aanbrekende ochtendlicht zich aan.
Volgens een Spaanse legende zou de haan als 
eerste de geboorte van Jezus hebben verkon-
digd. Het dier verwijst ook naar de drievoudi-
ge verloochening van Christus door de apos-
tel Petrus. Zijn aanwezigheid bij de geboorte 
wordt daardoor ook gezien als een voorbode 
voor het lijden, de dood en de verrijzenis van 
Jezus Christus. In deze landen heet de nacht-
mis dan ook ‘de mis van de haan’ of ‘La Misa 
del Gallo’ die wordt gevierd op kerstavond, 
‘Nochebuena’ of ‘goede avond’.

Kerstbokken en rendieren
De kerstbok (julbocken in het Zweeds of jou-
lupukki in het Fins) bracht vroeger cadeau-
tjes rond voor de kinderen. De oorsprong 
van de julbocken zou kunnen teruggaan 
op Tanngnjóstr en Tanngrisnir. In de Noor-
se mythologie zijn dit de twee bokken van 
Thor, de dondergod. Thor at de dieren op en 
legde de botten daarna weer in hun vel. Met 
Mjölnir, zijn hamer, bracht hij de magische 
dieren de volgende ochtend weer tot leven, 
zodat ze zijn strijdwagen weer door de he-
mel konden trekken.
De julbocken en Thor zijn, onder invloed van 
het christendom, vervangen door de kerst-
man, door een slee en door rendieren. Maar 
het brengen van cadeautjes en het door de 
hemel vliegen zijn gebleven. Ook nu nog 
staat in Scandinavische landen in de kerst-
stal of in huis vaak een julbocken. Metersho-
ge julbocken, gemaakt van stro, zijn te zien 
op pleinen en worden na de eindejaarsfees-
ten ritueel verbrand.

Jan Simons
(m.m.v. museum Orientalis)
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Met Kerstmis verstilt de drukke wereld een dag of wat omdat 
iedereen van de straat is en genoeglijk binnen bij kaarslicht zit. 
De meesten hebben maar weinig benul, vermoed ik, van waar 
het met het christelijke Kerstmis om gaat. Wat ze misschien nog 
wél weten is dat christenen dan ondersteboven zijn van een of 
ander mal verhaal (Lucas 2,1-21) over een zoetig kind in een stal-
letje waar engeltjes omheen dartelen, maar waar je - om dat 
nog zinnig te vinden - voor ‘uit de tijd’ moet zijn. 

Dat malle kerstverhaal

Als je immers niet doorhebt hoe je het 
kerstverhaal moet lezen, dan is het natuur-
lijk ook klinkklare lariekoek! Een opeen-
hoping onbegrijpelijk sentimenteel gedoe 
rond een stalletje met een kribbe waar de 
verlosser van de wereld in zou liggen; een 
moeder die hem in doeken wikkelt; een 
pa die niet echt de pa is; een hijgende os 
en ezel, massa’s engelen die jodelen over 
vrede op aarde en ook nog toesnellend uit-
schot van het veld met schapengeur dat, 
gek van blijdschap, komt aanrennen om de 
grote redder te begroeten “. Kan het nog 
zotter?

Goed voor te stellen 
Computertechnici van vandaag, hippe jon-
geren omhelsd door en kroelend met hun 
glanzende gladde mobieltjes, mannen en 
vrouwen in maatkostuum achter hun bank- 
en kantoordesks, snelle jongens en meiden 
die zich naar de airport haasten voor hun 
zakenreizen ... ik kan me voorstellen dat 
zo’n kerstverhaal hen, áls ze het al kennen, 
niets zegt. ‘Leuk voor kleuters of demente-
rende bejaarden’, denken ze, ‘maar ik heb 
er geen enkele boodschap aan: Het enige 
wat ze er wellicht leuk aan vinden is dat zo’n 
verhaal hun in ieder geval een paar zwoele 
vrije dagjes met kaarslicht en lekker eten 
bezorgt.

Tipje van de sluier 
Het is eerst en vooral van belang zich te 
realiseren dat het overbekende kerstver-
haal deel uitmaakt van een ouverture van 
een veel grotere compositie die daarná pas 
van start gaat. Ik bedoel het bloedserieuze 
evangelie van Lucas. Zó serieus en voor-
uitstrevend dat wij het in onze moderne 
maatschappij, waarin we zoveel duurs en 
onbenulligs meezeulen, niet eens kunnen 
bevatten. Dáárvan is dat ‘malle’ kerstver-
haal de ouverture. En zoals je bij een opera 
in de ouverture al speels en compact de 
thema’s kunt beluisteren die daarna in het 

grote werk - hier het Evangelie - breed uit-
gewerkt en tot klinken gebracht worden, zo 
ook hier. We noemen enkele thema’s die de 
beelden van dat kerstverhaal op voorhand 
oproepen.

Stal in het veld en kribbe 
Natuurlijk laat Lucas Jezus buiten de be-
bouwde kom in een armzalige stal geboren 
worden. Hij is immers - zo zal het Evan-
gelie straks breeduit vertellen - van onze 
voordeur weggeschopt. Die Jezus met z’n 
kritische opmerkingen over onze lifestyle 
verwensen wij toch naar de Mokerhei ... ! 
Terwijl hij nog in moeders schoot was, werd 
er al bij wijze van spreken geschreeuwd: 
‘Wegwezen jij, zie hem maar ergens anders 
kwijt te raken. Wij moeten hem niet! Weg-
wezen en gauw!’ De kribbe is beslist geen 
onschuldig ding. Het is de ruif, waar ook de 
moderne mens van nu zijn eten moet ha-
len. Bij hém namelijk, zijn manier van leven, 
zijn mentaliteit! Deze mens die niet leefde 
voor zichzelf alleen, is het brood waarvan 
ook wij het moeten hebben, willen we hier 
ooit nog eens tot een ménselijke wereld ko-
men.

Engelen en herders 
Op heel veel plekken in de wereld wordt 
de wens om vrede geuit. Maar het is wel 
steeds de vraag om wat voor vrede het 
dan gaat. Het kan een ego-vrede zijn, 
vrede voor mij, voor ons volk; kortom de 
wens om zelf veilig te zijn en niets tekort 
te komen. De engelen boven de stal met 
hun mond vol van vrede, willen iedereen 
verkondigen dat je voor echte vrede, vrede 
voor jouzelf en de hele wereld, hier moet 
zijn, bij de gekruisigde en verrezen Jezus. 
Herders gingen in Lucas’ tijd door voor 
arm, onbeschaafd en min volk. Misschien 
waren ze dit ook zoals er voor ons zoveel 
minderwaardige mensen zijn. Maar Lucas 
wil met die spurt van de herders naar de 
stal ons aan het verstand brengen dat zul-
ke mensen in feite beter dan wij begrijpen 
waar ze moeten wezen om méns te zijn. 
Het lijkt de moeite waard om na van deze 
wetenswaardigheden kennis genomen te 
hebben dat ‘malle kerstverhaal’ nog eens 
te lezen. Misschien onder het kerstdiner ... 
Smakelijk eten! 

Huub Schumacher, catecheet
gepubliceerd in De Roerom december 2013

Museum orientalis
Ook dit jaar is in museum Orientalis 
weer een bijzondere kersttentoon-
stelling te zien: Buon Natale! In deze 
expositie wordt veel aandacht besteed 
aan kerstgroepen van Siciliaans glas, 
de Napolitaanse kerstgroep, collectie 
Italiaanse kerstkaarten, Franciscus en 
Madonna enz. Via de website 
(www.museumparkorientalis.nl) 
vindt u nadere informatie. 
Volg het museum ook op Facebook 
en Twitter: www.feestvanlicht.nl
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logie studeerde in Rome, is vlak voor zijn 
dood benoemd als hoogleraar aan de uni-
versiteit van Nijmegen. Op een gedenk-
plaat ‘voor de ten gevolge van de oorlog 
omgekomen leden van de academische 
gemeenschap van de Rooms Katholieke 
Universiteit te Nijmegen’ staat zijn naam 
vermeld. 

Na de dood van Angelinus verschijnt (in 
1947) nog een veel besproken en meer dan 
400 pagina’s tellend boek van zijn hand. 
‘Algemene zijnsleer’ is de titel ervan. 

Piet van Asseldonk
Uit: “Kap en Koord” 2014.

Een tragisch ongeluk 70 jaar geleden
De grote kapucijnencommuniteit van Biezenmortel is ondanks 
alle gevaren de oorlog verrassend goed doorgekomen. Twee 
maanden na de bevrijding echter slaat het noodlot alsnog toe. 
Over tragiek gesproken. Bij een opruimactie vlak voor kerstmis 
(21 december 1944) vinden studenten een kistje met daarin, 
denken ze, oplaadbare Duitse batterijen. Ze roepen hun docent 
kerkelijk recht pater Angelinus Freericks (1909-1944) erbij. 

Dan volgt er om tot nu toe onopgehelderde 
reden een vreselijke ontploffing. Het kistje 
bevat geen batterij, maar een tankmijn. 
Pater Angelinus en de kapucijnen in oplei-
ding Calixtus van Kempen (1924-1944) uit 
Oosterhout en Facundus ter Beek (1926-
1944) uit Enschede vliegen de lucht in en 
zijn op slag dood. Ze kunnen pas geïdenti-
ficeerd worden als alle kloosterlingen in de 
refter bijeen geroepen zijn. Dan blijkt wie 
er ontbreekt. 
Behalve de drie doden zijn er ook gewon-

Elke vrijdagochtend van 7.30 tot 8.30 komt al velen jaren lang een 
groep (christelijke) ondernemers samen op de eerste verdieping 
van de Druiventros. Het CBMC staat voor Christian Business Men 
Connection, en is opgericht in 1930 in Chicago USA. Op dit mo-
ment hebben zij al meer dan 50.000 leden in meer dan 80 landen.

CBMC  Berkel-Enschot

Tijdens de bijeenkomsten wordt gezamen-
lijk gebeden en gaan de leden in gesprek 
over Bijbelteksten en hoe de betekenis 
hiervan mogelijk kan worden toegepast in 
het dagelijks leven.
Er worden ervaringen uitgewisseld over het 
geloof, maar ook over de problemen die 
men in het dagelijks leven ervaart, en de 
impact die dit heeft op jou en je omgeving. 

Vaak komen hierdoor mooie en diepgaan-
de (vertrouwelijke) gesprekken op gang die 
waardevol en bijzonder zijn en die je uitda-
gen om met andere ogen te gaan kijken.

De leeftijd van de groep is heel gevarieerd, op 
dit moment tussen de 35 en de 68 jaar oud.
Het mooie vind ik zelf dat je met mensen 
uit alle christelijke stromingen om de tafel 

zit, zowel rooms-katholiek als protestant, 
en dat levert vaak fijne gesprekken op die 
soms tot andere inzichten leiden.
Het doel van het CBMC is om te helpen om 
te leren op een christelijke manier zaken te 
doen, dus eerlijk, toegewijd en betrokken.

Spreekt het bovenstaande je aan, of zoek 
je naar een andere manier van samenwer-
king, je bent van harte welkom op de bij-
eenkomsten in de Druiventros!

Meer informatie kun je vinden op 
www.cbmc.nl

Ton de Leeuw

den. De student Onesimus van de Ven 
(1925-2003) uit Udenhout is zwaar ge-
wond. Op het nippertje ontsnapt hij aan 
de dood. Het gezamenlijk bidprentje van 
de drie omgekomen kapucijnen spreekt 
over het verlies ‘van drie jonge levens, die 
nog zoveel voor de toekomst beloofden’ 
en over ‘hoe ondoorgrondelijk en onna-
speurlijk Gods raadsbesluiten zijn’. 
Pater Dr. Mr. Angelinus, die na zijn pries-
terwijding rechten in Nijmegen en theo-
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Kersttocht 2014 in Udenhout
Elk jaar heeft zo zijn vaste evenementen. In Enschot is dat bij-
voorbeeld het Sint-Jobfeest, bij Berkel hoort de Dikke-banden-
race, Udenhout gaat elk laatste weekend van maart Onder Zeil 
en Biezenmortel is bekend van Biezenmortel Bruist.

De kersttocht is ook zo’n jaarlijks terugke-
rende gebeurtenis, maar het kenmerkende 
daarvan is, dat hij niet aan één dorp gebon-
den is. Eens in de drie jaar wordt hij namelijk 
in één van de drie genoemde dorpen ge-
houden. En, zoals inmiddels bekend, ziet elk 
dorp er verlangend naar uit als de kersttocht 
binnen zijn grenzen georganiseerd wordt. 

Dit jaar is Udenhout de gelukkige. De tocht 
vindt plaats op zaterdag 20 december. 
De kersttocht is een wandeltocht. De start is 
altijd tussen 16.30 en 18.00 uur bij de kerk, in 
dit geval de Lambertuskerk. Eerst de kerst-
stal bewonderen, de gewijde sfeer van het 
kerkgebouw ondergaan en luisteren naar 
kerstmuziek van een koor of de harmonie. 
En dan kan de echte wandeling beginnen. 
Die voert door straten, waarvan bewoners 
huis en tuin vaak feeëriek hebben aange-
kleed met lichtsnoeren, kerststerren of een 
vuurkorf. Op regelmatige afstand van elkaar 
staan koren, orkesten of andere groepen 
opgesteld, die zang of muziek laten klinken 
of anderszins iets uitbeelden, dat in relatie 
staat met Kerstmis. Vaak staan deze deel- nemers aan de tocht in tenten of carports 

en dus goeddeels in de open ruimte. In een 
winterse omgeving en bij invallende duister-
nis roept dit een bijzondere sfeer op. Als be-
zoeker kun je ook zomaar oog in oog komen 
te staan met Jozef en zijn vrouw Maria, zit-
tend op een (echte) ezel. Ook de herder met 
zijn schapen kun je tegen komen, om maar 
te zwijgen over de Drie Koningen met hun 
kameel. En engelen… Ook die verkondigers 
van de blijde boodschap:” vrede op aarde 
aan alle goedwillende mensen”, staan zo-
maar ergens aan de kant van de weg. 
Koren en orkesten kunnen ook in binnenlo-
caties een plaats krijgen. Als het buiten guur, 
nat of zelfs winters is, kan de bezoeker daar, 
behalve van de muzikale bijdragen, ook even 
van de warmte genieten.
Het aantal bezoekers van de kersttocht va-
rieert elk jaar tussen de 2500 tot 3000 per-
sonen. Het zijn ouders, hun kinderen en 
vaak ook nog de grootouders, die samen op 
pad gaan. De kersttocht is aldus een soort 
familiegebeuren. Maar ook buren en vrien-
den besluiten vaak als mini-gemeenschap 
de wandeling te maken. Het is dan ook niet 
vreemd om na afloop van de tocht vaak te 
horen dat men als bezoeker een groot ge-
voel van saamhorigheid ervaren heeft. En 
dat is een groot goed.
De organisatie van de tocht kost elk jaar een 
behoorlijk bedrag. Om die kosten te kunnen 
bestrijden, wil de stuurgroep vanaf dit jaar 
– op vrijwillige basis - een (kleine) financiële 
bijdrage van de bezoekers vragen. Zij ver-
trouwt op een positieve reactie. 

De stuurgroep hoopt opnieuw op een ge-
slaagde tocht.

John van Horen, voorzitter stuurgroep.
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Mijmeringen tijdens de vrijwilligersavond

Vertrouwen in de toekomst 

Een paar maanden geleden ben ik begon-
nen mijn vele foto’s te digitaliseren, of met 
andere woorden: mijn papieren foto’s op de 
computer te zetten. Een heel karwei, want 
je moet voor iedere foto een aantal hande-
lingen verrichten, voordat het klaar is. Saai, 
maar toch ook boeiend! Want bij het zien van 
iedere foto denk je terug aan je levensfase 
van toen: op de lagere school schrijvend met 
een kroontjespen; lopend in de bossen van 
Indonesië om ergens te gaan dopen, en hoe 
ik me daar inzette voor de lekenkadervor-
ming, enz. En je vraagt je dan af: ‘Ben ik dat 
iedere keer? Ben ik dat echt? Hoe dacht ik 
toen over een aantal zaken?’ Het antwoord 
is uiteindelijk ‘Ja, ik ben nog steeds diezelfde 
persoon, maar door lichamelijk groei en de 
uitdagingen waar ik tegenaan gelopen ben, 
heb ik mezelf ontwikkeld tot wie ik nu ben, 
maar ik ben en blijf toch dezelfde’. 
Onlangs had ik een gesprek met iemand 
over onze Kerk in de huidige tijd. Kort sa-
mengevat ging het gesprek over twee vra-
gen. ‘Is onze Kerk van nu nog dezelfde Kerk 
als die van 50 jaar geleden?; èn: komt die 
goede oude tijd nog ooit terug?’ Die laatste 
vraag is het gemakkelijkste te beantwoor-
den: ‘Nee, die goede oude tijd komt nooit 
meer terug. De tijd dat de bisschoppen nog 
in groot paars liepen, dat er grote processies 
waren met veel bruidjes, dat de kapucijnen 
nog met recht en rede “blote poten paters” 
genoemd werden, dat de kerken nog stamp-
vol zaten en dat in ieder huisgezin ‘s avonds 
het rozenhoedje gebeden werd: die tijd komt 
nooit meer terug!
De tweede vraag vond ik moeilijker te be-
antwoorden: is onze Kerk van nu nog de-
zelfde als die van 50 jaar geleden?, totdat ik 
dacht aan mijn ervaring met mijn foto’s van 
vroeger. Wij zijn nog steeds dezelfde Kerk 
als toen, alleen door de uitdaging van een 
veranderende maatschappij zijn ook wij ver-
anderd, en hebben wij ons ontwikkeld tot de 
Kerk die wij nu zijn, en proberen wij in onze 

tijd op onze manier de idealen van Jezus ge-
stalte te geven.
De fase waarin wij nu als Kerk terecht ge-
komen zijn, heeft iets weg van een midlife-
crisis: een dip(je) dat bijna iedere mens van 
middelbare leeftijd ervaart: de eerste helft 
van het leven is voorbij, de verrassingen zijn 
uit het leven verdwenen, en twijfel en onrust 
over de eerste helft van je voorbije leven 
steken de kop op. Deze crisis kan uitmonden 
in een negatieve reactie: je verliest je idea-
len, omdat je geen uitweg meer ziet en de 
boel maar opgeeft, of de crisis wordt een 
uitdaging voor levensvernieuwing en een 
vernieuwde aanpak van alle problemen die 
je in je leven ervaart. Je durft weer te gaan 
dromen over een goede toekomst.
In zo’n soort crisis zitten wij nu als Kerk. 
Oude ideeën en oude vormen van Kerkbele-
ving hebben hun tijd gehad en verliezen hun 
aantrekkingskracht. De Kerk verliest haar 
glans door alle mogelijke negatieve berich-
ten en het aantal kerkgangers krimpt met de 
dag. En nu: wat nu? Geven we het maar op, 
of zien we nog nieuwe kansen? Het feit dat 
wij veel vrijwilligers hebben, betekent dat 

wij kiezen voor het laatste. Wij zien onze toe-
komst als Kerk nog zitten!
Evenals destijds Martin Luther King droom 
ik graag over de toekomst. ‘I have a dream!’ 
Ik droom er dan over hoe wij als Kerk de 
idealen van Jezus in onze tijd willen reali-
seren. Ik droom dan van een bescheiden 
Kerk zonder veel macht: macht lokt immers 
machtsmisbruik uit, één van de bronnen van 
seksueel misbruik; ik droom van een Kerk, 
waar het sacrament van doopsel en vormsel 
niet minder gewaardeerd worden dan het 
sacrament van het priesterschap; ik droom 
van een Kerk waar toegewijd niet minder 
belangrijk is dan gewijd, en waar luisteren 
en overleg, geven en nemen niet minder in-
vloed hebben dan beslissingen van bovenaf; 
ik droom van een Kerk waarin vrouw en 
man, ongehuwd en gehuwd in de geest van 
het evangelie geroepen worden tot dezelfde 
verantwoordelijke taken; ik droom van een 
Kerk waar de werken van barmhartigheid 
(Matteüs 25: twenty five zegt men graag te-
genwoordig) niet minder het gezicht van de 
Kerk bepalen dan het bewaken van de juiste 
leer; ik droom van een Kerk waar oog heb-
ben voor individuele situaties niet minder 
belangrijk is dan het handhaven van alge-
mene wetten; ik droom van een Kerk, die 
niet steunt op een groot aantal naamchris-
tenen, maar op een klein aantal overtuigde 
gelovigen.
Zouden wij deze droom ooit werkelijkheid 
kunnen laten worden hier in onze Kerk van 
nu? ‘Yes we can!’ Ja, dat kunnen wij, daar ben 
ik van overtuigd! Als wij allen, zoals wij hier 
nu bijeen zijn, ons blijven inzetten, en blijven 
geloven in de aanwezigheid van de Heer, die 
storm en ontij van de huidige tijd zal beda-
ren; als wij maar op Hem blijven vertrouwen.

Pater Sjef van Laarhoven
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Onlangs verscheen het boek Gewoon Over Geloof van hulpbis-
schop Rob Mutsaerts van Den Bosch. Daarmee reageert hij op al-
lerlei misvattingen over de Katholieke Kerk en haar leer. Boven-
dien is het een pleidooi voor vergaande vrije meningsuiting in 
het publieke domein. 

Mgr. Mutsaerts antwoordt met boek op 
misvattingen over katholicisme

Drie inleiders hebben aan het boek een 
voorwoord of inleiding meegegeven en ook 
die zijn (deels) tamelijk verrassend gekozen: 
Frank Bosman, Anton C. Zijderveld en Paul 
Cliteur. Nog verrassender is misschien wel 
dat zij alle drie een positief commentaar op 
de inhoud geven, Paul Cliteur begint zich zelfs 
af te vragen waarom hij geen katholiek is en 
geeft aan dat hij van het boek genoten heeft.
Allerlei thema’s komen aan bod, maar het 
wordt nergens een catechismus-achtige uit-
eenzetting van het geloof. Om een heel klein 
beetje een beeld te geven van de directe stijl 
van het boek, een enkel citaat: “De kerk is 
geen club voor welgestelden, maar een zie-
kenhuis voor zondaars. Volmaakte mensen 
hoeven niet naar de kerk te komen, alleen 
zondaars. Al die mensen die nooit naar de 

kerk komen en die zeggen: diegenen die wel 
naar de kerk gaan zijn geen haar beter, daar 
kan ik alleen maar tegen zeggen: dat klopt. En 
daarom gaan ze naar de kerk. Omdat ze het 
nodig hebben. Wij geloven in vergeving en 
een tweede kans, en niet in goedpraten wat 
niet goed is, want dat leidt tot niks”. (p. 138).
Volgens Bosman is het boek een “intrigerende 
mengeling van autobiografische passages 
(vooral over voetbal en kokosmatten) en ste-
vige (ik zou haast zeggen: ouderwets-degelij-
ke) catechese”. Zijderveld: “Het boek zal regel-
matig irriteren maar, als je goed leest, ook tot 
nadenken aanzetten.” Cliteur zegt dat hij vaak 
Mutsaerts’ standpunten deelt, vooral als de 
bisschop schrijft: “Je hoeft geen fan van Wil-
ders te zijn om te zien dat de hypocrisie van 
zijn tegenstanders werkelijk stuiten is.”

Gewoon Over Geloof  is Mutsaerts’ tweede 
boek. Eerder publiceerde hij het kinderboek 
Jezus kan niet voetballen (2012).

Een huis tot zegen
Het begon als een losse opmerking in de mail 
van de pastoor als reactie op ons verhuisbe-
richt; “Proficiat, ik hoor wel wanneer ik het in 
moet komen zegenen....”
 Inzegening van je nieuwe huis? Kan dat dan? 
Ja dus. Weer één van die oude katholieke 
tradities/rituelen die wij niet meer kennen. 
En dat in een tijd waarin we vaak wel steeds 
meer weten van tradities en gewoonten uit 
andere religies en culturen.
Al pratende bleek het toch niet zo’n onbe-
kend verschijnsel te zijn. Vrienden van ons 

hadden hun huis eveneens laten inzege-
nen. En een andere vriendin kende het ook 
en waarschuwde ons; “Ik zou maar zorgen 
dat je het goed opgeruimd hebt, want ze ko-
men overal....” 
Naarmate we het er over hadden, sprak het 
idee ons steeds meer aan. De kerk en het ge-
loof hebben altijd op belangrijke momenten 
van ons leven een rol gespeeld; bij ons trou-
wen, de geboorte van onze kinderen, commu-
nie, vormsel, overlijden van onze ouders en 
nu dus ook bij de verhuizing naar een andere 
woning. Aldus kreeg het plan steeds vastere 
vormen. De pastoor werd aan zijn belofte ge-
houden en met hem en de kinderen planden 
we een datum. Het werd een zondagmiddag 
zodat we af konden sluiten met een etentje.
En wat was het een fantastische middag. Het 
was slechts een korte plechtigheid maar zo 
bijzonder om op deze wijze door je huis te lo-
pen samen met hen die je het meest dierbaar 
zijn en even stil staan bij wat een huis nog 
meer voor je kan betekenen dan enkel vier 
muren en een dak. Prachtige teksten waarin 
we werden opgeroepen om er niet alleen een 
mooi huis van te maken maar vooral ook een 
thuis waarin iedereen zich welkom mag voe-
len, zich prettig voelt en gasten van elkaars 
gezelschap mogen genieten. Teksten waarin 
we ook even stil stonden in dankbaarheid 

voor alles wat we mochten ontvangen en 
waarin wij ook erkennen dat wij slechts rent-
meesters zijn van de gaven van de schepping 
en waarin we om Gods zegen vroegen over 
ons huis en hen die er wonen en er te gast 
zullen zijn. Na de schriftlezing trokken we 
door het huis en werd elk (opgeruimd) ver-
trek gezegend en werd er in elke ruimte een 
tekst gesproken waarna we weer eindigden 
in de woonkamer met het volgende gebed:

Goede God, U bent als een mantel om ons 
heen geslagen, een vriendelijke arm om onze 
schouder. Wij bidden U voor iedereen die 
hier woont en leeft. Zegen dit huis. Wees hier 
aanwezig. Laat uw nabijheid tastbaar wor-
den in een hartelijke ontvangst en een warm 
afscheid. Zegen iedereen die hier woont en 
werkt. Laat uw goedheid voelbaar zijn, door-
drenk deze woning met uw liefde door Chris-
tus onze Heer.

In deze feestelijke decembermaand waarin 
we velen van ons samen met vrienden en fa-
milie in huiselijke kring de feestdagen door-
brengen wens ik u deze zegen ook op uw huis 
van harte toe. 

Walther Jansen.
pastoraatsgroep 
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Social media Volg je ons ook al via facebook en Twitter?
Twitter: @johannes23p
Twitter: @pastoorpieter

www.facebook.com/
johannes23parochie

Het moet tussen de jaren 1975 en 1980 geweest zijn, dat Agnes 
Brekelmans op de pastorie duidelijk maakte, dat er een tekort 
dreigde aan acolieten voor de eucharistievieringen in het week-
end. Zij stelde de dienstroosters op en zag met lede ogen aan, dat 
het aantal beschikbare mannen om diverse redenen terugliep. 
Een oproep in de Wegwijzer bracht geen soelaas. De pastores Ge-
vers en Boers gaven haar een aantal namen van personen, die ze 
persoonlijk benaderde met het verzoek zich beschikbaar te stel-
len voor de functie van acoliet.

Jan Bergman stopt als acoliet

Een van hen was Jan Bergman, afkomstig uit 
Vught, getrouwd met Maria Vorstenbosch 
en woonachtig aan de Hovenierstraat 15. Hij 
stemde toe. Aanvankelijk diende hij in de za-
terdagavondmis. Het kon echter gebeuren, 

Maar niet altijd. Jan kreeg ademhalingspro-
blemen, wanneer de wierookdampen het 
priesterkoor rijkelijk vulden. 
Wanneer Jan acoliet is geworden is niet met 
zekerheid te zeggen, maar dat moet min-
stens vijfendertig jaren geleden zijn. Laten 
we het daarop houden.
Waarom heeft hij het zo lang volgehouden? 
Op die vraag antwoordt hij: “Het is in de loop 
der jaren een gewoonte geworden. Vrijwilli-
gerswerk neem je op je. Het is niet vrijblij-
vend. Eigenlijk ben ik gewoon vergeten er 
mee op te houden”. 
Jan, die in feite wars is van alle publiciteit 
omtrent zijn persoon, was ook vijfentwintig 
jaren broedermeester van de jaarlijkse be-
devaart naar Kevelaer. Inmiddels is hij 69 
jaar. Op zijn verzoek heeft hij eervol ontslag 
gekregen. In een samenzijn op de pastorie, 
waarbij diverse genodigden aanwezig wa-
ren, werd hem veel lof toegezwaaid. Pastoor 
Looyaard zei daar het volgende: “Ik vind het 
jammer, dat je ermee ophoudt na meer dan 
dertig jaar je diensten te hebben verleend. 
Het is een uniek jubileum, een grote presta-
tie. De parochie is je daarvoor veel dankbaar-
heid verschuldigd. Ik hoop, dat je nog lang 
van je vrije tijd kunt genieten en wens jou en 
je vrouw een goede toekomst.” Hierna spelde 
hij de scheidende acoliet het allerlaatste gou-
den ereteken op van de Sint-Lambertustoren 
(lees: voormalige Sint-Lambertusparochie). 
Daar bleef het niet bij. Zowel de pastoor als 
enkele van de aanwezigen lieten hun felicita-
ties vergezeld gaan van cadeaus.

Jan, bedankt voor zoveel inzet.

dat hij tweemaal in het weekend moest aan-
treden, namelijk ook op de zondagochtend. 
Woord- en communievieringen genoten 
niet zijn voorkeur. Vooral plechtige vierin-
gen stonden bij hem hoog in het vaandel. 
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Op 8 november j.l. werd Alexis Szejnoga 
in de kathedraal van Den Bosch door mgr. 
Mutsaerts tot diaken gewijd. Op zondag 9 
november was er een feestelijke viering in 
de Lambertuskerk te Udenhout. Diaken Sze-
jnoga wordt per ingang van 1 januari voor 
50% benoemd in onze parochie en voor 
de andere helft in de Willibrordparochie te 
Loon op Zand. Wij wensen hem Gods zegen 
over zijn diaconale arbeid.

Diakenwijding Alexis Szejnoga

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: 
Wim Maarse

Cees van der Poel
Pastoor Pieter Scheepers

Frank Scheffers 
Simone van Zundert-Stokkermans.

Diverse foto’s: 
Masja Vlaminckx-Roosen 

Wim Koopmans 

Ontwerp & vormgeving: 
Arjan Robben

Drukwerk:
Elka – Tilburg
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Wegwijzer in de 
Z. Paus johannes 
XXIII-Parochie
De Heilige Paus Johannes XXIII-parochie 
beslaat de parochiekernen Berkel – Enschot – 
Udenhout – Biezenmortel. Het pastorale team 
bestaat uit pastoor-teamleider P. Scheepers, 
pastor G. Looyaard en diaken A. Szejnoga met 
assistentie van pater S. van Laarhoven. 

E-mail: info@johannesxxiiiparochie.nl
Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook www.facebook.com/
Johannes23parochie
Twitter @johannes23p 

Willibrorduskern
Kerkgebouw St. Willibrordstraat 1
Pastoraal steunpunt St. Willibrordstraat 3, 
5056 HS Berkel-Enschot. 013-5331216
Secretariaat geopend op werkdagen van
09.00-12.00 uur
E-mail willibrordus@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening NL96 RABO 0106 8041 54
Eucharistieviering zondag 11.00 uur,
maandag 19.00 uur en vrijdag 09.30 uur

Caeciliakern
Kerkgebouw Kerkstraat 4
Pastoraal steunpunt Kerkstraat 2, 
5056 AC Berkel-Enschot. 013-5331215.
Secretariaat geopend op werkdagen van
09.00-12.30 uur
E-mail caecilia@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening NL49 RABO 0106 8040 30
Eucharistieviering zondag 09.30 uur,
dinsdag 09.30 uur en donderdag 19.00 uur

Lambertuskern
Kerkgebouw Slimstraat 9
Pastoraal steunpunt Slimstraat 7, 
5071 EG Udenhout, 013-5111215
Secretariaat geopend op werkdagen
(m.u.v. woensdag) van 12.30 tot 17.00 uur
E-mail lambertus@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening NL50 RABO 0152 0064 00
Eucharistieviering zaterdag 19.00 uur,
zondag 10.00 uur; dinsdag 09.00 uur en 
donderdag 09.00 uur

Josephkern
Kerkgebouw Capucijnenstraat 14
Pastoraal steunpunt Capucijnenstraat 17, 
5074 PE Biezenmortel. 013-5111581
Secretariaat via het pastoraal steunpunt.
E-mail Joseph@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening NL77 RABO 0152 0047 50
Eucharistieviering zondag 10.00 uur

Ruimingskosten begraafplaatsen
Binnen de Johannes XXIII-parochie  wordt 
nu al geruime tijd een bijdrage doorbere-
kend voor toekomstige ruimingskosten van 
een graf, de zogenaamde verwijderingsbij-
drage. Hierover worden regelmatig vragen 
gesteld door onze parochianen. Vandaar 
dat ik de toepassing hiervan graag even wil 
toelichten.
Voorheen betaalden parochies het ruimen 
van een graf uit de onderhoudsbijdrage en 
de grafrechten. Echter de kosten voor het 
delven en ruimen van graven en het on-
derhouden van de begraafplaatsen zijn in 
de afgelopen jaren al flink hoger worden. 
In de nabije toekomst zal die ontwikkeling 
doorzetten. Er zullen steeds minder vrijwil-
ligers beschikbaar zijn, waardoor er profes-
sionele hoveniers-bedrijven dienen te wor-
den ingeschakeld. Het is dan ook reëel om 
ervan uit te gaan dat delven, onderhoud en 

ruimen van graven steeds duurder zal wor-
den.
Vandaar ook dat er reeds nu rekening mee 
gehouden wordt door het doorberekenen 
van een verwijderingsbijdrage, een bijdra-
ge die op dit moment € 150 bedraagt. De 
bijdrage wordt op één van de volgende mo-
menten geïnd:
bij het aangaan van grafrechten;
bij het verlengen van grafrechten, tenzij 
reeds betaald bij het aangaan van grafrech-
ten;
bij het beëindigen van grafrechten, tenzij 
reeds eerder betaald bij aangaan dan wel 
bij verlenging van grafrechten.
Ik hoop hiermee mogelijke onduidelijkhe-
den omtrent de inning van verwijderings-
bijdrage te hebben beantwoord. 

Patricia Schellekens, lid van het kerkbestuur

Christuskind, kerstboom en kerstballen
In de Franse Elzas werd het Sinterklaasfeest al in de veertiende eeuw gevierd. Maar 
de goedheiligman reed daar alleen niet op een schimmel, maar op een ezel. En zijn 
knecht heette ook niet Zwarte Piet, maar Hans Trapp. Na de Reformatie wilden de 
protestanten niets meer met de katholieke Sint Nicolaas te maken hebben. Maar 
omdat de kinderen gewend waren cadeautjes te krijgen, werd een oplossing be-
dacht: het Christuskind zou voortaan de cadeautjes komen brengen.

Ook de bakermat van de kerstboom ligt in de Elzas. Kerstbomen werden hier vroeger 
echter niet, zoals bij ons, rechtop gezet, maar ondersteboven aan het plafond gehan-
gen. Als versiering werden er gedroogde appels in gehangen. Maar toen er in 1858 
vanwege een mislukte oogst onvoldoende appels waren, besloot een plaatselijke 
glasblazer rode appeltjes van glas te blazen en die in de boom te hangen: zo werden 
de eerste kerstballen geboren.

(bron: Kerstlichtjes, vakwerk en bruiswijn, 
in Het Vermoeden, december 2013, blz. 40-43) Johannes XXIII Parochie

Berkel • Enschot • Biezenmortel • Udenhout


