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Een vreugdevolle dag is het ieder jaar weer voor me, 15 augustus. 
En eerlijk gezegd is dat niet vanwege het kerkelijk hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming. Maar de dag is voor mij telkens zo bij-
zonder omdat het de geboortedag van mijn eerste kleinkind is en 
dus de eerste dag dat ik opa genoemd kon worden. Overeenkom-
sten tussen het belangrijkste Mariafeest en de verjaardag van 
mijn kleinkind heb ik nog niet ontdekt en zullen er ook niet zijn. 
Hoewel… Maria Tenhemelopneming is een van de vreugdevolle 
geheimen van de rozenkrans en iedere geboorte is toch altijd 
weer een vreugdevolle beleving van het geheim dat leven heet…

Maria Tenhemelopneming: 
vreugdevol geheim

legenden over haar in omloop gekomen en 
kennen we haar ook vandaag de dag als 
de ‘koningin van het volksgeloof’: op veel 
plekken in stad en land is ze nog steeds 
prominent aanwezig en zoeken ontelbaar 
veel mensen hun toevlucht bij haar. Maria 
als koningin van hemel en aarde.

Met lichaam en ziel in de hemel 
opgenomen
Al eeuwenlang kennen we allerlei Maria-
feesten, zoals Maria Lichtmis (2 februari), 
Maria Boodschap (25 maart), Maria Visita-
tie (31 mei), Maria Geboorte (8 september), 
Maria Onbevlekte Ontvangenis (8 decem-
ber). Zo ook Maria Tenhemelopneming op 
15 augustus, een Mariafeest dat we sinds 
de zevende eeuw kennen en waarmee we 
herdenken dat Maria na haar dood met 
ziel en lichaam door God in de hemel werd 
opgenomen. In het oosterse christendom 
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Koningin van het volksgeloof
Over het leven van Maria is in de bijbel 
maar weinig te vinden. We lezen er dat ze 
een eenvoudige vrouw was, bij de familie 
van koning David hoorde en in Nazareth 
woonde, waar de aartsengel Gabriël haar 
kwam vertellen dat ze de moeder van Gods 
Zoon zou worden. Na haar ontmoeting 
met nichtje Elisabeth horen we haar het 
prachtige lied Magnificat zingen. Met Jozef 
gaat ze voor een volkstelling op weg naar 
Bethlehem, waar Jezus wordt geboren. Ze 
zocht hem een keer op in de tempel, was 
aanwezig bij de bruiloft in Kana, stond on-
der het kruis waaraan haar zoon stierf en 
met Pinksteren was ze in de zaal waar Je-
zus’ volgelingen zaten. Veel meer horen we 
niet over haar, ook niet over haar dood of 
tenhemelopneming, en al zeker niet over 
haar heiligverklaring. Desondanks zijn er 
in de loop der tijden heel wat verhalen en 
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heette deze gebeurtenis oorspronkelijk 
de ‘ontslaping van de Moeder Gods’. In 
de volksmond wordt dit feest vaak ‘Ma-
ria Hemelvaart’ genoemd. Ten onrechte, 
want Maria is immers niet zelf ‘ten hemel 
opgestegen’ (zoals Jezus’ hemelvaart), 
maar door God in de hemel opgenomen. 
Al tijdens het eerste Vaticaans Concilie 
(1869-1870) vroegen de bisschoppen om 
een officiële vaststelling van de lichame-
lijke Tenhemelopneming van Maria, maar 
pas in het Mariajaar 1950 kondigde paus 
Pius XII het dogma (leerstelling) van Maria 
Tenhemelopneming af. In een groot aantal 
katholieke Europese landen (waaronder 
België, Frankrijk, Duitsland, Polen, Luxem-
burg, Italië, Oostenrijk, Slovenië, Spanje) is 
Maria Tenhemelopneming op 15 augustus 
een kerkelijk hoogfeest en tegelijkertijd 

een wettelijke feestdag. Ook in ons eigen 
land was deze dag gedurende lange tijd 
een verplichte feestdag, ‘te vieren als zon-
dag’, maar deze verplichting is in de loop 
der jaren in vergetelheid geraakt. 

Eenvoud als fundament
De betekenis van het Maria-dogma uit 1950 
wijst meestal in de richting van overwin-
ning van het leven op de dood: deze heeft 
geen macht meer over Maria en zij zal niet 
worden geoordeeld op de Laatste Dag. 
Maar het taalspel van het dogma is heden 
ten dage voor ons niet zo gemakkelijk meer 
te verstaan en te begrijpen. Opgenomen 
worden in de hemel en dan ook nog eens 
met lichaam én ziel: ons digitale tijdperk 
is niet meer gebaseerd op dit soort ziens-
wijzen, modellen en theorieën. Maar ook al 
gaat het bij geloofswaarheden niet om his-
torische juistheden over tijd, plaats of om-
standigheden (van Maria’s Tenhemelopne-
ming zijn geen getuigenissen bekend): het 
betekent niet dat ze niet waar zouden zijn. 

Sjef Hutschenmaekers, Maria Tenhemelop-
neming (2006). Glas-in-loodraam in zijbeuk 
Lambertuskerk in Oirsbeek

Leo Reihs, Maria Tenhemelopneming (1991). 
Glas-in-loodraam in zijbeuk van de H. Martinus-
kerk in Heerlen

Iets anders is de vraag, wat dit Mariafeest 
voor ons vandaag de dag zou kunnen bete-
kenen. Mijn antwoord gaat dan in de rich-
ting van een eenvoudige, maar bijzondere 
vrouw die het liefst wat op de achtergrond 
wilde blijven en die tijdens haar ontmoe-
ting met haar nichtje Elisabeth God dankte 
met haar prachtige lied Magnificat:

Ik geef alle eer aan God.
Ik juich voor hem,
hij is mijn redder.
Hij koos mij uit,
mij, een heel gewoon meisje.
Nu zal iedereen over mij zeggen:
‘Zij is gezegend.’
Want God die machtig is en heilig,
heeft iets geweldigs met mij gedaan.
Aan mensen die naar hem luisteren,
geeft hij zijn liefde, nu en altijd.
God heeft zijn kracht laten zien:
Trotse mensen jaagt hij weg,
en koningen pakt hij hun macht af.
Maar gewone mensen maakt hij belangrijk.
Arme mensen geeft hij veel,
maar rijke mensen krijgen niets.
God is zijn liefde voor Israël niet vergeten.
Daarom helpt hij zijn volk.
Dat had hij al beloofd aan onze voorouders,
aan Abraham en aan iedereen die na hem 
kwam.

Het lied van Maria laat niets aan duide-
lijkheid te wensen over: vanuit eenvoud 
en nederigheid geeft ze alle eer aan God, 
keert ze zich tegen de machthebbers en 
kiest voor de minderbedeelden. Daarmee 
durft ze haar nek uit te steken en eerlijk 
uit te komen voor haar overtuiging. Ze 
gaat niet voor rijk en succesvol, maar staat 
aan de kant van bed, bad en brood. Zon-
der voorwaarden, maar gewoon omdat je 
er bent en omdat je haar nodig kunt heb-
ben: dát is Maria. Een vrouw die het wat 
mij betreft verdient met ziel en lichaam in 
de hemel te worden opgenomen.

Jan Simons

Jubileum Sing Song Zangers 
Dit jaar bestaan de Sing Song Zangers, het koor van Vincentius, 
40 jaar! En daar zijn we trots op!

gekozen. Ook is er een aparte koffiegroep 
die samen met een de vrijwilligers voor de 
koffie en afwas zorgt.
De Sing Song Zangers verzorgen maande-
lijks de zang tijdens de vieringen in de ka-
pel, daarnaast zingen we één keer in het 
jaar in de parochiekerk in Udenhout, doen 
we mee aan de Kersttocht in Udenhout, 
verzorgen de zang om het jaar tijdens de 

bedevaartviering in Scherpenheuvel en 
verzorgen we zo nu en dan met eigentijd-
se liedjes en liedjes uit de oude doos een 
optreden voor de mensen van de Eikelaar, 
het verzorgingshuis in het dorp. Er is een 
sopranengroep en een altengroep en som-
mige liedjes worden tweestemmig gezon-
gen.

Elke dinsdagavond wordt er gerepeteerd, 
met Gemma aan de piano en Wim als di-
rigent en gelukkig hebben we ook nog een 

Het koor bestaat uit 36 vrouwen, 5 mannen 
en wordt ondersteund door 8 vrijwilligers, 
waaronder de pianiste en de dirigent.
Het koor heeft een eigen koorwerkgroep 
bestaande uit 5 koorleden en 3 vrijwilligers, 
zij praten over het wel en wee van het koor, 
bepalen samen de liedjes voor de vierin-
gen en organiseren het Ceciliafeest in no-
vember. De koorwerkgroep wordt elk jaar 
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reserve dirigent Hanny. De repetitie is erg 
belangrijk, niet alleen om te zorgen dat de 
liedjes goed gezongen worden maar voor-
al om dit met veel plezier te doen. In de 

repetitie wordt ook een koffie/theepauze 
gehouden, leuk voor de contacten en ook 
goed om even op adem te komen en bij te 
praten. Je zult het altijd kunnen ervaren  

bij ons: als de Sing Song Zangers zingen 
dan doen we dat met veel lol!
2015 is voor het koor een jubeljaar, wij heb-
ben zelf gespaard en zijn in februari naar de 
Sprookjesboommusical gegaan. Daarnaast 
gaan we zingen voor de zusters in de Choor-
straat in Den Bosch, dat zijn de zusters die 
indertijd Vincentius vanaf 1925 hebben ge-
leid. Het Gemengd koor Udenhout (12 juli 
in de Lambertuskerk) en het koor Andan-
tino (21 november in de kapel van Vincen-
tius) zullen in dit jaar de Sing Song Zangers 
nog eens versterken, zodat de zang van ons 
koor nog meer volume en zuiverheid krijgt. 
In oktober willen we samen met het koor 
van Prisma de 25e bedevaart naar Scher-
penheuvel muzikaal verzorgen.

In maart hebben we een cd opgenomen en 
aan het eind van het jaar willen we samen 
met de volksdansgroep en toneelgroep 
van Vincentius een kerstoptreden verzor-
gen voor de cliënten van Vincentius.
Lang leve de Sing Song Zangers: 
Hiep, Hiep, Hiep, Hoera!

Wim Verbunt

Het kerkbestuur van de Johannes XXIII parochie is verantwoor-
delijk voor het materiële bestuur van de parochie. Waar het pas-
torale team en pastoraatsgroep zich bezighouden met het pas-
torale beleid, richt het kerkbestuur zich op het bestuurlijke en 
organisatorische beleid. Daar komen zaken aan de orde als bijv. 
de financiën, de gebouwen, de administratie, de communicatie 
en het onderhoud. Zaken waar u meestal minder over leest in 
deze Vierklank. Vandaar dat we u wat vaker op de hoogte willen 
houden over wat zich aan de kerkbestuurstafel afspeelt. Hieron-
der een kleine greep uit de recente bestuursvergaderingen.

Vanaf de kerkbestuurstafel

Zo hebben we in de afgelopen periode 
nadrukkelijk stilgestaan bij de toekomst 
van onze parochie. Niet omdat er direct 
onheilstijdingen te verwachten zijn, maar 
omdat we wel zien dat er flinke verande-
ringen (of uitdagingen zo u wil) op ons 
afkomen. Daarbij komt natuurlijk ook het 
onderwerp kerksluiting aan de orde.  Op 
dit moment hebben we vier bloeiende vi-
tale torengemeenschappen, waarbinnen 
wekelijks meermalen Eucharistie wordt 
gevierd. Weliswaar is dat geen blijvende 
vanzelfsprekendheid, maar het is wel iets 
waar we als parochianen zelf mede invloed 
op kunnen uitoefenen. Namelijk door deel 
te nemen aan vieringen, door vrijwilliger 
te zijn en door financieel bij te dragen. Hoe 
groter de gezamenlijke inzet, hoe groter de 
kans dat pijnlijke keuzes (nog) niet aan de 
orde zijn. Dat betekent dus nu kiezen voor 

‘een parochie in opbouw’ in plaats voor 
‘een parochie in afbouw’.  Deze keuze be-
tekent overigens niet dat we de ogen slui-
ten voor de toekomst, maar wel dat we al-
lereerst een appèl doen op de versterking 
van de parochiegemeenschap. 

Het bestuur heeft besloten gehoor te ge-
ven aan de oproep om extra aandacht te 
geven aan het Jaar van de Barmhartigheid 
in 2016. Aandacht en steun aan mensen 
die het moeilijk hebben, is immers ook een 
opdracht van onze parochie. Een groepje 
uit de pastoraatsgroep en het kerkbestuur 
gaat voorstellen doen voor concrete acti-
viteiten, waarmee de betrokkenheid van 
parochianen bij het parochiële leven en 
de onderlinge steun willen versterken. Dat 
hoeft niet te betekenen dat we allemaal 
nieuwe dingen bedenken. We willen ook 

gebruik maken van activiteiten en erva-
ringen die in de afgelopen tijd succesvol 
zijn geweest. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan de ‘nacht zonder dak’, de Joblezing en 
Mozaïek-bijeenkomsten, de activiteiten 
van de MOV-groep (Missie, Ontwikkeling 
en Vrede), ziekenbezoekgroep, het Rondje 
Johannes. Maar ook nieuwe activiteiten, 
waar ontmoeten en ondersteunen cen-
traal staan. 
Weer een heel ander onderwerp was de 
wijze waarop het vertrek van mevrouw 
Tiny van Asten als parochiesecretaresse in 
Udenhout (waarover elders meer in deze 
Vierklank) wordt opgevangen. We zijn blij 
dat mevrouw Yvonne van Kempen  de rol 
van parochiesecretaresse in de Lamber-
tus-toren op zich gaat nemen. Vanuit het 
parochiesecretariaat van de Johannes-
parochie wordt zij het vertrouwde aan-
spreekpunt voor de Udenhoutse parochie-
gemeenschap.  

Nico Kwantes, vicevoorzitter
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Kindercatechese wat is dat? De meeste mensen in de parochie 
hebben er wel eens van gehoord, maar lang niet iedereen weet 
ook wat het is. We willen hier als werkgroep graag verandering in  
brengen, onder andere via dit stukje.  

Kindercatechese in onze parochie
Nadat kinderen de eerste communie ge-
daan hebben, is het de bedoeling dat ze 
doorstromen naar de kindercatechese. Op 
deze manier blijven de kinderen bezig met 
het geloof, de Bijbelverhalen maar ook de 
vertaling daarvan naar het dagelijkse le-
ven. Tijdens de bijeenkomsten praten we 
met de kinderen aan de hand van verschil-
lende Bijbelverhalen over de betekenis 
daarvan voor hen. Naast de verhalen ver-
zorgen we ook leuke knutselactiviteiten en 
activiteiten op locatie in de parochie. Tij-
dens zo’n zeven bijeenkomsten per school-
jaar proberen we de kinderen goed voor te 
bereiden voordat ze naar de vormselgroep 
gaan.  
Nu horen we ook wel eens dat kindercate-
chese een nog al ouderwetse naam is. We 
willen dan ook graag een nieuwe, hippere 
naam gaan geven aan deze bijeenkom-
sten. Hiervoor kunnen we jullie/uw hulp 
goed gebruiken. 
Bedenk voor 1 augustus 2015 een nieuwe 
naam voor kindercatechese! 
U kunt uw inzending sturen naar 
kindercatechese.johannesxxiii@gmail.com 

Renée van Broekhoven-de Jong

Als je ’s middag opbelde naar de pastorie, dan kreeg je in 9 van 
de 10 keer te horen “Johannes XXIII parochie Udenhout goede-
middag met Tiny”.

Tiny van Asten neemt afscheid

Tiny is 17 jaar de parochiesecretaresse van 
de Lambertus Toren geweest. Toentertijd 
is ze gevraagd door pastor Van Sprang, die 
onder de indruk was van haar vaardighe-
den met de computer.
De vraag was of ze een parochie-adminis-
tratie wilde opzetten. Er waren natuurlijk 
wel doopboeken, huwelijksregisters en 
begrafenisboeken maar een echte admi-
nistratie was niet aanwezig. In de grote 
kamer op de 1e verdieping van de pasto-
rie stonden 2 bureaus, waarvan er een 
gebruikt werd door diaken Rein Geurts, 
het andere bureau is door Tiny in gebruik 
genomen. Omdat ze ook de functie van 
gastvrouw vervulde, was die werkplek niet 
ideaal. Telkens als de deurbel ging, moest 
Tiny de trap af en kon de bezoekers soms 
moeilijk boven ontvangen. Mede om die 
reden is het secretariaat verhuisd naar de  
woonkamer van de pastoor op de begane 
grond en daar werkt ze nog steeds.
Vanaf 1 maart 1998, werkt Tiny 4 midda-
gen en 1 ochtend in de week.

Haar werkzaamheden waren veelomvat-
tend: alle afspraken over dopen, trouwen 
en begraven
worden door haar vastgelegd, geregeld en 
doorgegeven aan de pastores en ze ver-
zorgt de parochie-correspondentie.
Wekelijks maakt ze voor de weekendvie-
ringen de misintentie, en ook de parochie-
berichten worden elke week gemaakt en 
verstuurd naar de website en wegwijzer.
Ook zorgt ze elke week dat de misboekjes 
voor Udenhout en Biezenmortel worden 
samengesteld, gekopieerd, gevouwen en 
geniet, met de hulp van enkele vrijwilli-
gers.
Vele parochianen wisten de weg naar Tiny 
te vinden voor het doorgeven van de mis-
intenties. Hierbij was ze vaak een luiste-
rend oor voor deze parochianen, oftewel 
de mensen konden vaak hun verhaal bij 
haar kwijt.
Tot haar taak behoort ook de coördinatie 
van de activiteiten van de vrijwilligers, 
van kerkhofbeheer tot misdienaars, van 

alle werkgroepen tot het maken van de 
koorlijsten. Ook organiseerde zij met een 
werkgroep de vrijwilligersavonden voor de 
Lambertusparochie.
Op zeker moment kwam er een vacature 
in het kerkbestuur met de portefeuille 
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“huishoudelijke zaken”. Aangezien Tiny op 
de hoogte was van de huishoudelijke za-
ken rondom kerk en parochie, ging vanuit 
het kerkbestuur de gedachte naar haar 
uit en werd ze door de pastoor gevraagd 
de opengevallen plaats in te vullen. Bij de 
fusie van de 4 parochies is zij geen deel 
meer gaan uitmaken van het nieuwe kerk-
bestuur.
Na 17 jaar legt Tiny haar functie neer. Haar 
laatste werkdag wordt vrijdag 3 juli 2015. 

Op 5 juli a.s. neemt de parochie na de zon-
dagviering in een bijeenkomst in de pasto-
rie afscheid van haar.
Gevraagd aan pastoor Looijaard wat hij 
zou schrijven op een getuigschrift voor 
Tiny, was zijn antwoord: ‘ze was intens be-
trokken bij de parochie en ze heeft haar 
werkzaamheden altijd naar tevredenheid 
van iedereen verricht”--
Haar opvolgster Yvonne van Kempen stelt 
zich hieronder voor.

Tiny van Asten blijft nog wel beschikbaar 
voor het vrijwilligerswerk in onze paro-
chie.
De parochiegemeenschap van Udenhout 
wil hierbij Tiny bedanken voor haar harte-
lijkheid en betrokkenheid bij al het reilen 
en zeilen binnen onze parochie in de afge-
lopen 17 jaren. 

Wim Maarse

De deur staat voor u open
Mij is gevraagd een klein stukje te schrijven over mezelf, daar ik 
de opvolgster word van Tiny van Asten. Vanaf 1 augustus 2015 
mag ik deel gaan uitmaken van het 3-hoofdige parochiesecreta-
riaat binnen onze Johannes XXIII parochie en voor mij geldt als 
standplaats Udenhout.
Ik ben getrouwd en samen hebben we 3 
kinderen, die inmiddels de volwassen leef-
tijd bereikt hebben en hun eigen stekje 
hebben gevonden in het leven. Mijn werk-
zame leven heeft zich voornamelijk af-
gespeeld binnen het onderwijs waarvan 
de laatste 16 jaar als leerkracht bij basis-
school De Wichelroede in Udenhout. 
Sinds 1986 ben ik behulpzaam als vrijwil-
ligster binnen de parochie in Udenhout, in 
meerdere hoedanigheden. Ik ben begon-
nen als lid van de werkgroep gezinsviering, 
later – in 1995 - kwam daar het uittypen en 
drukken van de misboekjes bij, evenals het 
uitwerken van diverse zaken voor de pa-
rochiële bezoekgroep en nog wat andere 
hand- en spandiensten en inmiddels ben 
ik ook lector. Binnen het secretariaat voel 
ik me al erg thuis, ik ben er regelmatig te 

vinden. Daarom is de overstap van het 
onderwijs naar het secretariaat voor mij 
geen vreemde keuze. 
Het aanstaande vertrek van Tiny van As-
ten heeft me tot nadenken gezet en doen 
besluiten om het stokje in het onderwijs 
door te geven aan de jongere generatie. 
Ik ben toe aan verandering en een nieuwe 
uitdaging in mijn werkzame leven. Zelfs in 
een totaal andere richting. Die uitdaging 
zal ik zeker vinden in het werk binnen het 
parochiesecretariaat. Ik ben dankbaar 
voor het vertrouwen dat het kerkbestuur 
in mij heeft. Het is mijn grote wens dat de 
inloop bij het secretariaat in het parochie-
centrum net zo vertrouwd blijft als voor-
heen, voor alle vrijwilligers, voor werk-
groepen, voor mensen die een misintentie 
komen opgeven, voor iedereen die contact 

wil met de parochie. De deur staat voor u 
open……!

Yvonne van Kempen.

Het kruisbeeld van Pater Chrysostomos
Langs veel wegen in Brabant en Limburg 
– vaak bij kruispunten – staan nog altijd 
kruisbeelden. Zoals in Biezenmortel bij de 
afslag van de Biezenmortelsestraat naar de 
straat waar de kapucijnen een groot stu-
dieklooster en een parochie hadden. Drij-
vende kracht achter dat kruisbeeld was de 
kapucijn Chrystostomos Wilderbeek (1868-
1933) uit Utrecht.

Toen hij in Biezenmortel gardiaan (kloos-
teroverste) was, ijverde hij onvermoeibaar 
voor de oprichting ervan. Hij kreeg het 
geld ervoor niet bij elkaar, maar dankzij 
een onverwachte gift kwam het er kort 
na zijn dood toch nog van. Ineens werkte 
toen iedereen (pastoor, burgemeester, aan-
nemer, grondeigenaar) mee en op zondag  

10 september 1933 kon het kruisbeeld wor-
den ingezegend. 
Het staat er nog steeds. Het is van de hand 
van de in die dagen bekende schilder en 
beeldhouwer Albert Verschuuren uit Oos-
terhout. Verschuuren, opgeleid door gi-
ganten als Pierre Cuijpers en Antoon Der-
kinderen en winnaar van een Prix de Rome 
in 1910, heeft veel Tilburgse kerken met 
heiligenbeelden, kruiswegstaties, muur-
schilderingen en glas-in-loodramen opge-
fleurd. 
Hij is ook de maker van het Odulphusbeeld 
aan de voorgevel van het Odulphuslyceum 
in Tilburg.

Kap en Koord februari 2015.
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Jaar van de barmhartigheid
Het vieren van een jubileum geeft altijd gelegenheid tot naden-
ken. Je bezint je op het verleden en neemt goede voornemens 
voor de tijd die komen gaat. Voor ons als christenen wordt ook 
het jaar 2016 zo’n gelegenheid. Vrijdag 13 maart jongstleden 
heeft Paus Franciscus een Heilig Jaar afgekondigd. Een jaar 
waarin wij bijzondere aandacht aan ons geloof gaan geven, een 
jaar ook waarin we ons bezinnen op de bronnen van ons bestaan 
en Gods barmhartigheid mogen ervaren.

Wat is een Heilig Jaar of Jubeljaar
Reeds in het Oude Testament (Leviticus 
25,8-55, Numeri 36,4 en Ezechiël 46,17) is 
sprake van zulke momenten en van jaren 
die op bijzondere wijze aan God zijn toege-
wijd. Elke zeven jaar was er bij het joodse 
volk een sabbatjaar. Een jaar van rust en 
gebed. Zes jaren mocht het land bebouwd 
worden, het zevende jaar gunde men het 
land rust. In zo’n jaar werd er niet inge-
zaaid en werd de wijngaard niet gesnoeid. 
Na zeven sabbatjaren, dus in het vijftig-
ste jaar, was er telkens een Jubeljaar. In 
het Jubeljaar ging alle verkocht bezit weer 
terug naar de oorspronkelijke eigenaars 
en werden slaven vrijgelaten. Het joodse 
volk maakte zo o.a. duidelijk dat de mens 
slechts vruchtgebruiker van de aarde is en 
dat God de enige en uiteindelijke eigenaar 
is. De bijbel noemt het een jobeljaar. Een 
‘jobel’ is nl. een bazuin, die moest weer-

klinken om dit vijftigste jubileumjaar aan 
te kondigen.

Een Joods-Christelijk gebruik
In navolging van het joodse gebruik van 
de Jubeljaren werd in de Katholieke Kerk 
in het jaar 1300 voor het eerst een Jubel-
jaar of Heilig Jaar gehouden. Vanaf die tijd 
wordt iedere 25 jaar een Heilig Jaar gevierd. 
Laatstelijk bij de millenniumwisseling in het 
jaar 2000. Naast deze vast terugkerende Ju-
beljaren kan de Paus een extra of buitenge-
woon Heilig Jaar uitroepen. Dit was bijvoor-
beeld het geval in 1983 (1950e herdenking 
van de kruisdood van Christus).

Afsluiting Tweede Vaticaansconcilie
De vijftigste verjaardag van de afsluiting 
van het Tweede Vaticaans concilie is voor 
Paus Franciscus een reden om een Heilig 
Jaar af te kondigen. Het Jubeljaar dat wij 
gaan vieren wil een oproep zijn om met 
ernst werk te maken van de implemen-
tatie van het Tweede Vaticaansconcilie in 
het leven van de Kerk en de wereld. De 
Kerkgemeenschap van vandaag moet, zo 
stelt Paus Franciscus, het werk van het 
concilie voortzetten. Dit zal vooral moet 
gebeuren via de weg van Gods Barmhar-
tigheid en Gods liefde. In zijn aankondi-
ging van het Heilig Jaar 2016 spreekt de 
Paus de hoop uit dat alle mensen van 
goede wil in het komende Heilig Jaar naar 
God zullen (terug)keren.

Start
Het Heilig Jaar 2016 wordt geopend op 8 
december aanstaande, de vijftigste ver-
jaardag van de afsluiting van het Tweede 
Vaticaansconcilie. De opening van een 
Heilig Jaar vindt plaats door de opening 
van de Heilige Deur (Porta Sancta) van de 
St. Pietersbasiliek in Rome. Vervolgens 
worden ook de Heilige Deuren van de drie 
ander Pauselijke Basilieken in Rome ge-
opend. Aan het betreden van de Heilige 
Poort is voor de gelovigen een aflaat ver-
bonden. Het Heilig Jaar loopt tot het feest 
van Christus Koning, 20 november 2016. 
Dan worden de Heilige Deuren gesloten.

Als parochie en als dekenaat zullen we in 
de komende tijd gaan nadenken hoe wij 
dit Jubeljaar van de Barmhartigheid gaan 
vormgeven in onze eigen regio.

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 

Ontwerp & vormgeving: 
Arjan Robben

Drukwerk:
Elka – Tilburg
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D’n herd in het geboortehuis op de Houtsestraat

Een boerenzoon uit Udenhout is een bekende ‘kandidaat-
zalige’. Al jaren zijn de vele stappen van het proces van zalig-
verklaring in Rome afgerond: alleen is het nog wachten op een 
officieel en erkend wonder. Hoe lang zal dat nog duren?

De milde en toegewijde Frater Andreas

Joannes van den Boer werd geboren op 
24 november 1841. Hij was de jongste van 
zeven in een traditionele Brabantse boe-
renfamilie. Het bedrijf van zijn vader liep 
kennelijk goed en kon enkele keren uitbrei-
den: zo maakte Joannes een paar verhui-
zingen mee en groeide hij in verschillende 
plaatsen op. Eerst woonde hij in Udenhout 
zelf, later in Biezenmortel en vervolgens 
in Helvoirt. Als boerenzoon leerde hij om 
hard te werken, hij zou zich zijn hele leven 
onderscheiden door een onuitputtelijke 
werklust. Hij kreeg van de vrome fami-
lie ook een warm en diep geloof mee dat 

hem nimmer zou verlaten. De pientere 
Joannes hield van lezen en was daarmee 
in het dorp al gauw een buitenbeentje. Zo 
verwonderde het eigenlijk niemand dat hij 
in 1855 koos voor de kweekschool van de 
fraters in Tilburg. Het leven als religieus en 
onderwijzer lag hem en in 1859 trad hij in: 
vanaf dat moment zou hij Frater Andreas 
heten. Op 3 augustus 1917 overleed hij, 
tamelijk onverwacht, aan de gevolgen van 
een longontsteking.

Frater Andreas is een vertegenwoordiger 
van wat we de founding generation van 
de beweging van barmhartigheid kunnen 
noemen: de bijzondere groep fraters van 
het eerste uur. Zijn leven is de weerslag 
van de religieuze waarden die aan het be-
gin van de congregatie stonden. Waarden 
die toen essentieel waren maar nog steeds 

de kern van elk christelijk leven vormen: 
broederliefde, barmhartigheid, eenvoud, 
toewijding, vastberadenheid, gastvrijheid, 
geduld, Godsvertrouwen, enthousiasme… 
Volgt Rome dan het principe om één frater 
zalig te verklaren en zo een hele generatie 
te eren? Misschien, maar frater Andreas 
had wel iets héél speciaals. Bijvoorbeeld 
zijn doortastende optreden. Er waren zo-
veel zorgzame en aandachtige fraters, An-
dreas ging echter veel verder dan de an-
deren. Hij had oog voor kinderen die het 
op school moeilijk hadden en probeerde 
hen extra te begeleiden. Hij strafte niet 

graag maar pakte de lastpakken aan met 
mildheid. Hij gaf aandacht aan kinderen en 
medebroeders die zich in het grote onder-
wijsbedrijf eenzaam voelden en zocht hen 
extra op. Medebroeders die twijfelden, 
bood hij met zijn eenvoudige voorbeeld 
een zachte bemoediging. Hij schoot te 
hulp waar mensen het alleen niet redden. 
Hij was een man die voorzichtig maar heel 
concreet de idealen van barmhartigheid 
en broederschap in de praktijk bracht.

Het bijzondere charisma van frater An-
dreas schuilde misschien nog het meest in 
zijn stille leven vanuit het gebed. Mensen 
bespeurden die innerlijke toeleg. Ze voel-
den zijn zachte bewogenheid aan en waren 
erdoor getroffen. Een van de fraters ge-
tuigde over hem: “Als men frater Andreas Priesterstudenten met de rector en frater Andreas
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zag, dacht men onwillekeurig aan iemand 
die voortdurend in Gods tegenwoordig-
heid wandelt en als men hem ergens ont-
moette, vooral onder de tijd van de silen-
ce, kon men niet anders denken dan: hij 
is met God bezig.” Frater Andreas bracht 
mensen even in contact met wat we van-
daag ‘the touch of God’ noemen, zich even 
aangeraakt weten door die onverklaarbaar 
grote, goddelijke presentie.

Het bijzondere van frater Andreas was dat 
hij daarbij zo gewoon bleef. Dat was al zo 
in Udenhout. Er zijn weinig getuigenissen 
over zijn jeugd, maar ze zijn veelzeggend. 

‘Als kind viel er niets bijzonders aan hem 
op te merken. Thuis was hij altijd een een-
voudige, stille jongen geweest’, schreef 
zijn broer Chris. De oudste beschrijvin-
gen noemen nog meer: Joannes was zacht 
van aard en schikte zich makkelijk. Hij liet 
zich graag leiden en kon goed tegen pla-
gen. Hij was een blije jongen, zowel thuis 
als op school. ‘Brak de vakantie aan, dan 
kwam hij blij als een engel thuis, en was 
deze geëindigd, dan ging hij weer even blij 
naar Tilburg’, aldus broer Martien. Op de 
kweekschool kwamen die eigenschappen 
goed van pas. Een medebroeder zei over 
hun vormingsjaren: wij deden ons best er 

zoveel mogelijk uit te halen, maar Andreas 
schitterde door zich zoveel mogelijk in te 
houden.’

Er is bijna een eeuw verstreken sinds het 
overlijden van frater Andreas. De fraters 
hoorden van honderden, misschien wel 
duizenden gebedsverhoringen. Opvallend 
in al die berichten is het kleine en gewone. 
Het is misschien nog wachten op een groot 
mirakel, maar het zijn de kleine wonderen 
die helemaal horen bij onze goede, be-
scheiden frater Andreas. 

Charles van Leeuwen

En ja hoor, je bent nog niet thuis, of het 
gewone leven bonkt op de deur. Het den-
dert naar binnen, met een mailtje van de 
kerkenraad, een verzoek van school, een 
uitnodiging voor een werkoverleg. Het va-
kantiegevoel sluipt stilletjes weg door de 
achterdeur….

Eenvoudiger en overzichtelijker
Hoe houd je het vast, dat vakantiegevoel?
Hoe krijg je het voor elkaar om die mallemo-
len af en toe stil te zetten en het werkelijke 
contact te zoeken met God en je eigen ziel? 
Om je leven eenvoudiger en overzichte-
lijker te maken, zodat je in de gaten blijft 
houden wat er werkelijk toe doet? Toen je 
in je tentje zat, genoot je van de eenvoud, 
de ontspanning, je lege agenda.
Daar moet toch iets van te realiseren zijn 
gedurende het werkseizoen? Waarom den-
ken we, zodra de tent op zolder ligt, dat we 
weer van alles nodig hebben, alles willen 
meemaken, overal op moeten reageren en 
altijd bereikbaar moeten zijn?

Van koers veranderen
Volgens managementgoeroe Ben Tig-
gelaar is 95% van ons gedrag onbewust 
gedrag en is dat de reden waarom het zo 
moeilijk is om sturing te geven aan jezelf. 
“Ik doe niet wat ik wil en wat ik niet wil, 
doe ik juist wél,” zei Paulus al. We worden 
geleefd, en daar lijken we haast niet aan te 
kunnen ontkomen. De enige manier om je-
zelf te veranderen, is je bewust te worden 
van je gedrag, met je hoofd te kiezen voor 
andere gedrag en stappen te bedenken én 
uit te voeren om het slagschip dat ‘jij’ heet 
van koers te laten veranderen.

Zo houd je dat vakantiegevoel
Het is weer omgevlogen, die paar vakantieweken. Je bent lekker 
bijgekomen en hebt energie opgedaan voor een nieuw werk-
seizoen. Maar je weet: de mallemolen gaat weer draaien. En je 
weet ook: ik ontkom er niet aan, ik moet weer mee.

En dat betekent kiezen: dit doe ik wel en 
dat doe ik niet. Ik ga geen leiding geven 
aan die afdeling, want ik wil tijd overhou-
den voor andere dingen. Ik houd mezelf 
niet op de hoogte van de laatste mode, 
want dat kost me teveel tijd en teveel geld.
Ik ga met mijn gezin in een kleiner huis wo-
nen, omdat ik dan niet zo hard hoef te wer-
ken voor mijn hypotheek. Ik neem geen 
smartphone, want ik kan de verleiding niet 
weerstaan om daar ieder uur op te kijken.
En zo zijn er talloze keuzes te bedenken die 
ervoor zorgen dat je weliswaar geld, bezit 
en aanzien verliest, maar die tijd en rust 
opleveren. Je kunt dan het gevoel hebben 
er niet meer bij te horen, niet alles meer 
mee te maken, niet meer van alles op de 
hoogte te zijn, maar je hebt wel meer van 
de rust en de ruimte in je leven die je in 
je vakantie hebt ervaren. Dat kiezen moet 
je durven. Zeker als zo’n keuze minder in-
komen betekent. Daar is moed voor nodig 
en vertrouwen. Je geen zorgen maken voor 
de dag van morgen, is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Jezus kan wel zeggen dat je 
moet letten op de bloemen in het veld die 
niet werken, geen bezit en geen garderobe 
hebben, maar er moet wel gewerkt wor-
den! Brood op de plank!

Te druk om te bidden
“Wie het te druk heeft om te bidden, werkt 
harder dan God van hem vraagt,” zei Maarten 
Luther en dan vat ik het woord ‘bidden’ maar 
even ruim op: alle rust en ruimte die je in je 
leven nodig hebt om met aandacht de dingen 
te doen waarvoor je bestemd bent. Om met 
aandacht echtgenoot, vader of moeder, zoon 
of dochter, werknemer, gemeentelid te zijn. 

Om de focus te houden op dat wat er echt toe 
doet: het zoeken van Gods Koninkrijk en zijn 
gerechtigheid.
Janneke de Leede noemt in haar boek Puur! 
In Balans (uitgeverij de Kok) een aantal blok-
kades die je belemmeren om rust en ruimte 
in je leven in te bouwen.
Prestatiedrang en je plichtbesef bijvoorbeeld, 
perfectionisme en faalangst, angst voor stil-
te, de drang alles uit het leven te willen halen, 
een innerlijke stem die alsmaar kritiek heeft, 
geen grenzen kunnen stellen. Allemaal plaag-
geesten die vreten aan je agenda, aan je geest 
en – als je echt te ver gaat – ook aan je lijf. 
Plaaggeesten die je onbewust toelaat, omdat 
je nu eenmaal heel veel onbewust toelaat.
Bewustwording is dan ook de beste reme-
die. Je moet weten wat je drijft om je agen-
da vol te proppen, je stille tijd te verwaar-
lozen, of keuzes te maken waar je achteraf 
spijt van hebt.
Zoek uit wat jouw plaaggeesten zijn en ga ze 
te lijf. Weet wie je bent, wat je nodig hebt, 
en wat God van je vraagt, óf Hij wel iets van 
je vraagt. Want misschien vraagt Hij wel 
niets, maar biedt Hij je alleen iets aan.
‘Aan de slag!’ zegt Jezus, maar blijf ook bid-
den. Zet af en toe die tent op. Blijf naden-
ken over wat je doet, waarom je het doet 
en voor wie je het doet. Blijf werken aan 
je eigen bewustwording, zodat je weet wat 
je werkelijk drijft en of dat deugt of niet. 
Blijf bidden. Want alleen dan werk je nooit 
harder dan God van je vraagt.

Naar Rik Timmermans
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De jongen die in de hemel was
Een waargebeurd verhaal: Een 4-jarige 
jongen vertelt over de hemel, nadat 
hij een zware operatie heeft overleefd  

De pastoor schreef een rouwbrief waarin 
hij het overlijden van de parochie bekend 
maakte. De parochianen waren onaange-
naam verrast met het ontvangen van de 
rouwkaart waarin ze werden uitgenodigd 
voor de uitvaartdienst.
De kerk was bomvol en de mensen waren 
muisstil toen de kist de kerk werd inge-
dragen. De pastoor hield een inspirerende 
preek waarin hij de verdiensten van de 
overledene schetste en hoe zij voor vele 
jaren en generaties steun en toeverlaat 
was: in vreugde en nood, voor jong en oud, 
groot en klein. 
Maar helaas, met het klimmen der jaren 
verdween de vitaliteit en zo zei de pastoor: 
“We moeten nu het feit onder ogen zien 
dat er een einde is gekomen aan een zinvol 
bestaan. Nemen we in een geest van dank-
baarheid afscheid van de overledene”.
Hij nodigde iedereen uit om persoonlijk 

De gestorven parochie
Er was eens……… 
een pastoor die met lede ogen aanzag dat het langzaam bergaf 
ging met zijn parochie. Activiteiten stopten bij gebrek aan be-
langstelling en de zondagse vieringen werden minder bezocht. 
Van hogerhand werd al gesproken over sluiting. Over de pastoor 
werd met veel waardering gesproken, maar hij voelde zich al-
leen, werd stiller en minder creatief. 
Op zekere dag wist hij niet beter te doen dan vast te stellen dat 
de parochie was overleden. 

afscheid te nemen. Het afscheidsdefilé 
langs de open kist begon en iedereen was 
natuurlijk erg nieuwsgierig. 
Iedere parochiaan kwam bij de kist, wierp 
er een blik in en zag…… zichzelf. 
Wie zichzelf over de dode parochie boog 
keek namelijk naar zichzelf in een spiegel. 
Bij heel wat mensen drong het op dat mo-
ment door dat hun parochie een zachte 
dood was gestorven door hun gebrek aan 
inzet of door hun gebrek aan getuigenis als 
christen. 
Het schijnt dat diezelfde dag nog een aan-
tal mensen naar de pastoor zijn gegaan en 
hebben gezegd: “We hebben het allemaal 
begrepen, we willen niet meer dood zijn, 
we willen een levende parochie van Jezus 
Christus zijn!”

In onze Johannes XXIII-parochie streven 
we naar een parochie in opbouw en niet 

naar een parochie in afbouw. Wij parochi-
anen bepalen zelf de vitaliteit; het gebruik 
van twee kerkgebouwen in Berkel-Enschot 
of maar één gebouw; een breed aanbod 
aan catechese, diaconie en liturgische vie-
ringen.
Als pastoraal team hebben wij een groot 
probleem. We zien zovele mensen in de 
parochie met hun prachtig en persoonlijk 
geloofsverhaal. Maar ze dragen het niet 
uit, ze delen het niet, het lijkt wel alsof zij 
er zich voor schamen!
Als team kunnen wij nog zo ons best doen 
om mensen enthousiast te maken voor 
Jezus en onze parochie.  Maar als ze nie-
mand ontmoeten in die gemeenschap die 
dat enthousiasme met hen wil delen en 
verdiepen, is het een komen en gaan van 
mensen.  En zullen er meer gaan dan ko-
men, zoals de laatste 20 jaar ons duidelijk 
laten zien.
Velen zien het nut er niet van in en blijven 
het liefst een beetje aan de zijlijn staan. 
Velen schrikken af omdat ze denken dat ze 
te weinig bagage ervoor hebben. Maar, feit 
is: als te weinig mensen zich laten uitdagen 
en actief worden in onze parochies, dan 
ziet de toekomst er slecht uit.
Het ligt niet aan de paus, en ook niet aan 
de bisschop of wij een enthousiaste ge-
meenschap kunnen zijn met uitstraling. 
Het ligt aan ons!  

Pastoor Pieter Scheepers

(18 maart 2003). De jongen beschrijft Je-
zus, de engelen, de grootheid van God, en 
hoeveel God van ons houdt. De moeder 
vraagt: Weet je nog hoe het in het zieken-
huis was, Colton? Colton: “ja mama, dat 
weet ik nog, daar hebben de engelen voor 
mij gezongen. Papa, Jezus liet de engelen 
voor me zingen omdat ik zo bang was, en 
toen voelde ik me weer een beetje beter. 
Ik zat bij Jezus op schoot. 
Toen ik bij Jezus was, zat jij te bidden en 
mama was aan het bellen. Ik kon jullie 
zien, ik ging uit mijn lichaam omhoog en 
keek naar beneden en zag dat de dokter 
met me bezig was. En ik zag jou en mama. 
Jij zat alleen in een kamertje te bidden, en 
mama zat in een andere kamer en ze was 
aan het bidden en zat aan de telefoon. .....
Jezus gaf me een opdracht. Dat was het 
mooiste van de hemel, papa. Er waren 
heel veel andere kinderen en iedereen 
heeft vleugels..” 

Parochiebedevaart 
naar de Sint Jan
Op zondag 30 augustus gaan wij als
Johannes XXIII-parochie op bedevaart 
naar de Sint Jan in Den Bosch. De ge-
mengde koren van onze parochie luiste-
ren de viering die om 11.45 uur begint; 
muzikaal op en alle pastores gaan voor 
in deze feestelijke viering in de bis-
schopskerk van ons bisdom en huis van 
de Zoete Moeder. Op deze zondag zijn 
er in de vier kerken van onze parochie 
géén vieringen!
Vanuit onze parochie willen we met 
bussen naar Den Bosch gaan. U kunt 
opstappen vanaf de kerk: Enschot 10.15 
uur; Berkel 10.25 uur; Udenhout 10.35 
uur; Biezenmortel 10.45 uur.
De kosten zijn 7,50 euro per persoon. 
U kunt zich opgeven via de lokale 
secretariaten per telefoon of mail 
(ellenstaats@live.nl) vóór 15 augustus 
a.s. Natuurlijk kunt u ook op eigen gele-
genheid per auto, fiets of te voet gaan. 
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Vrijwilligersavond Johannes XXIII-Parochie 

Johannes XXIII Parochie
Berkel • Enschot • Biezenmortel • Udenhout

Ook dit jaar heeft het kerkbestuur de 
werkgroep vrijwilligersavond gevraagd 
om een dank-je-wel-avond te organiseren 
voor alle vrijwilligers van onze vier torens 

rondom de feestdag van de heilige Johannes 
XXIII. Alle vrijwilligers krijgen nog een per-
soonlijke uitnodiging, maar u kunt alvast in 
agenda of op de kalender noteren: VRIJDAG 

9 OKTOBER 2015. Plaats van samenkomst: 
“De Druiventros” in Berkel-Enschot.

Werkgroep vrijwilligersavond

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

Twitter: @johannes23p
Twitter: @pastoorpieter

www.facebook.com/
johannes23parochie

Fotocollage 

“Rondje van Johannes” 
met dank aan Gijs van Eijk
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Welkom aan nieuwe parochianen!
Als u sinds kort in Berkel-Enschot-Biezen-
mortel of Udenhout bent komen wonen en 
dit blad voor het eerst leest: de parochie-
gemeenschap met pastores, kerkbestuur 
en vele medewerkers en vrijwilligers heten 
u van harte welkom en wensen u veel ze-

gen in uw nieuwe omgeving! 
In dit blad vindt u alle informatie over onze 
parochie en kerken, alsook op onze site 
www.johannesxxiiiparochie.nl. 
Weet u welkom! 
We zouden het bovendien zeer waarderen 

Fotocollage 

“Nacht zonder dak”
met dank aan Patricia Schellekens

Op 25 april werd er vanuit Jong Bisdom Den 
Bosch in samenwerking met de Johannes 
XXIII parochie in de tuin bij de Enschotse 
kerk een Nacht Zonder Dak georganiseerd.  
Hoe is het om een nacht in een krottenwijk 
door te brengen? Hoe is om een nacht op 
straat te leven? Een groep jongeren maakte 
het mee. Tegelijkertijd lieten ze zich sponso-
ren en steunden hierbij de organisatie Tear, 
die zorgt voor straatprojecten in
ontwikkelingslanden.

als u uw gegevens op het parochiecentrum 
zou willen doorgeven, zodat we een actu-
ele administratie kunnen bijhouden. Ook 
voor de inzegening van uw nieuwe huis 
kunt u graag een afspraak maken met een 
van de pastores. 
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Wegwijzer in de 
H. 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

Johannes XXIII Parochie
Berkel • Enschot • Biezenmortel • Udenhout

Tilburg heeft veel Maria’s 
én een fotoboek
“Bondgenoot en toeverlaat op spannende momenten.” Zo om-
schrijft auteur Paul Spapens de moeder Gods in zijn onlangs 
verschenen Mariaboek. Het is een titel die niet in de officiële 
litanie van Maria voorkomt, maar die voor veel Tilburgers wel 
gold en misschien nog wel geldt. 

Want dat maakt Spapens in zijn boek ‘Heel 
veel Maria’s, verhalen over de Mariaver-
ering in Tilburg’ wel duidelijk: Tilburgers 
hebben iets met Maria. Hij durft zelfs de 
stelling aan dat er geen stad in Brabant te 
vinden is die méér Maria’s heeft dan Til-
burg. Wie het boek leest, kan niet anders 
dan tot de conclusie komen dat Spapens 
wel eens gelijk kon hebben. 

Bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de kapel Onze Lieve Vrouw ter Nood 
in het centrum van de stad, heeft hij zo’n 
beetje alles wat er in Tilburg over Maria te 
vinden is verzameld en op een vlot lees-
bare manier beschreven. Uiteraard begint 
hij met de ontstaansgeschiedenis van de 
jarige kapel, die gebouwd werd uit dank 
voor Maria’s bescherming tijdens de Twee-
de Wereldoorlog (een van die spannende 
momenten) en die in 1964 door toenmalig 
bisschop Bekkers werd ingezegend. 
Maar Spapens gaat verder. Hij beschrijft 
ook andere Mariakapellen in Tilburg, Maria- 
beelden in parochiekerken, in kloosters, 

op kerkhoven, in ziekenhuizen, afbeeldin-
gen van Maria op schilderijen en iconen en 
– heel bijzonder voor Tilburg – de Maria-
tegels. Dit zijn keramiekafbeeldingen van 
Maria die in gevels van woningen en ande-
re gebouwen werden ingemetseld. Het zijn 
er meer dan duizend in 147 verschillende 
soorten. Wie deze allemaal afzonderlijk 
telt, kan inderdaad tot geen andere con-
clusie komen dan dat Tilburg de meeste 
Maria’s van Brabant en misschien wel van 
heel Nederland telt. 

Het interessante van Spapens’ boek is dat hij 
niet alleen de cultuurhistorische waarden 
van beelden of afbeeldingen beschrijft, maar 
dat hij ook heel veel mensen aan het woord 
laat over hun relatie met Maria. Onder wie 
ook een vrijwilligster van de bedevaarten 
naar Lourdes. Maar ook de bedevaarten 
naar plaatsen als Den Bosch, Kevelaer en 
Scherpenheuvel worden beschreven. Aan 
het einde van zijn boek weet Spapens ook de 
vertaalslag naar het heden te maken, door 
Tilburgse migranten aan het woord te laten 
over Maria. Er komt zelfs een moslim aan 
het woord, die uit zijn geboorteland Turkije 
een beeldje van Maria meebracht. 

Het boek ‘Heel veel Maria’s is mooi vorm-
gegeven en verluchtigd met vele tientallen 
foto’s. Paul Spapens heeft gelijk als hij zegt 
dat Tilburg heel veel Maria’s heeft. Dank-
zij hem is er ook een heel mooi Mariaboek 
gekomen.

Matheu Bemelmans
Tijdschrift Lourdes voorjaar 2015


