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Gods woord bewaren en 
overwegen
‘Maria bewaarde al deze woorden in haar 
hart en overwoog ze bij zichzelf ’ (Lucas 
2,19). Overwegen van Gods Woord; het 
hoort bij Kerstmis. Het is als kijken naar 
het Kind dat geboren wordt, in de stilte 
van de nacht, op een afgelegen plaats, in 
eenvoud. 
In de kribbe ligt de Vredevorst. Gods liefde 
voor ons mens geworden, kwetsbaar en 
klein. Het zet mensen in beweging op weg 
te gaan, om te zien: de herders, de wijzen 
en ook koning Herodes. Zij die werkelijk op 
weg gaan om Hem te zien, keren anders 
terug. Gods aanwezigheid blijft, ook al 
gaan zij terug naar hun gewone leven. In 
de stilte in beweging gezet worden. Zoals 
Maria herkennen dat God spreekt door de 
monden van mensen heen. 

Allereerst bewaren en overwegen. In de 
kwetsbaarheid van een kind komt God tot 
ons. Het is een vreugdevolle boodschap 
die ons hoop geeft. God is onder ons, we 
mogen Hem ontvangen, telkens als we die 
vertrouwde woorden horen. In de stilte van 
de nacht overwegen om op weg te gaan. 
Geleid door Gods Woord op weg gaan, 
Gods woord ruimte geven mens te wor-
den in ons. Zowel in ieder persoonlijk als 
in zijn Lichaam dat de Kerk is. In het begin 
kwetsbaar en naar mate het groeit, blijft 
het kwetsbaar. Uiteindelijk is Gods Woord 
sterker dan de dood. 
Dank voor alles dat ieder gedaan heeft. Een 
zalige kerst en een gezegend Nieuwjaar. 

Pastoor Juan van Eijk
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Bij het afscheid van Wil Bertens uit Udenhout
Op 25 november jl. is Wil Bertens gestopt met haar werkzaam-
heden in de Udenhoutse pastorie.

Toen ze op een 
gegeven moment 
werkloos werd, 
is ze kort daarna 
door pastor Van 
Sprang gevraagd 
om de huishoud-
ster van de pas-
torie, zuster Ode-
rica, te komen 
helpen. Er was 
toen veel huis-

houdelijk werk te doen. De pastorie werd 
bewoond door de pastoor, zuster Ode-
rica woonde er ook en een tijd heeft Rein 
Geurts er gewerkt en gestudeerd. Er was 
dan ook veel werk: schoonhouden, wassen, 
strijken en koken en er was natuurlijk ook 
meer aanloop.
In het begin werkte Wil er vijf ochtenden 

per week. Na haar 65e verjaardag heeft 
ze dat teruggebracht naar drie ochtenden.  
Er is veel minder werk, omdat de pastorie 
niet permanent meer bewoond wordt en 
er op de administratie ’s morgens niemand 
meer is. Op deze drie ochtenden doet ze 
huishoudelijk werk, neemt ze de telefoon 
aan en staat mensen aan de deur te woord. 
Verder verzorgt ze de koffie voor de tuin-
mannen.
Op 15 december werd Wil 70 en dat vond 
ze een mooi moment om te stoppen. Over 
opvolging is nog niets bekend. Zij heeft 
het werk altijd met veel plezier gedaan. Ze 
heeft de veranderingen van de laatste tijd 
meegemaakt, of zoals ze zelf zegt: ”Er was 
destijds voor mij meer te doen, omdat het  
veel drukker was op de pastorie.” 

Tekst: Wim Maarse

Juan van Eijk, pastoor van de Johannes XXIII parochie

Sinds 20 september wisten we dat pastoor 
Pieter Scheepers naar Asten-Someren zou 
vertrekken. Daarna, na wat geduld van de 
kant van de parochianen, werd op 8 novem-
ber bekend dat Juan van Eijk in was gegaan op 
de uitnodiging van de bisschop om pastoor 
van onze Johannes XXIII parochie te worden.  
Op 19 november – nog net op tijd voor deze 
Vierklank- mocht ik een -hoogst aangenaam- 
gesprekje met hem hebben. Want wie is onze 
nieuwe pastoor Juan van Eijk?

na gesprekken met zijn medebroeders werd 
het steeds duidelijker dat de uitdaging en 
de aantrekkingskracht van pastoraal werk 
tussen de mensen in een parochie toch de 
overhand had, boven het leven als monnik 
in een stadsklooster.
De laatste tijd heeft pastoor Juan van Eijk 
als kapelaan van ons bisdom assisterende 
en vervangende taken als priester vervuld 
in Hedel en omgeving tot de bisschop hem 
vroeg pastoor te worden van onze Johannes 
XXIII parochie. Hij beantwoordde dat ver-
zoek overtuigend met ‘ja’ en bereidde zich 
van toen af voor met bezoeken en bezoek-
jes aan de vier torens van onze parochie. 
Vandaar dat hij al menig parochiaan, wel of 
geen vrijwilliger, heeft mogen ontmoeten. 
Zijn voornemen is om véél mensen in de 
parochie te gaan ontmoeten en hij hoopt 
dat dat verlangen wederzijds is.
Onze nieuwe pastoor verwoordt de taak die 
hij heeft als: een uitdaging om mensen uit 
te dagen. Kenmerk van ons geloof is niet 
het scrupuleus naleven van dogma’s en 
voorschriften maar het volgen van de inspi-
ratie die we in het evangelie lezen; mensen 
tonen dat we volgeling van Jezus zijn, daar 
ligt onze diepste identiteit, daar ligt wie we 
zijn. Via aangrijpingspunten als doopsel, 
vormsel en huwelijk.
Wij heten pastoor Juan van Eijk hartelijk 
welkom en wensen hem een vruchtbaar 
pastoraat in onze parochie.

Tekst: Cees van der Poel

In de viering van zondag 13 december in de Lambertuskerk van 
Udenhout hebben de kerkgangers kennis kunnen maken met 
pastoor Juan van Eijk, de opvolger van Pieter Scheepers.

Na even googlen vind je meestal al snel 
een aantal gegevens: geboren op 22 april 
1969 in Alphen aan den Rijn. Na een tech-
nische opleiding en een baan als technisch 
verkoper kwam hij tot de conclusie dat hij 
zich aangetrokken voelde tot het priester-
schap. Hij oriënteerde zich op de mogelijk-
heden en koos daarna voor het Bossche 
St. Janscentrum onder meer vanwege de 
praktijk-component in de opleiding en het 
regelmatige leven van studie, bezinning 
en ontspanning. Bij zijn priesterwijding in 
2004 was hij als stagiair werkzaam in de Pe-
trusparochie in Boxtel. Daarna volgden nog 
drie jaar pastoraal werk in Tilburg (’t Heike) 
en een periode van vier jaar in Nijmegen. 
Tussen 2009 en 2011 studeerde hij daarna 
nog theologie aan het Titus Brandsma Col-
lege in Nijmegen. 
Intussen werd de aantrekkingskracht tot 
een beschouwend leven steeds sterker en 
na enige oriëntatie koos hij voor het mo-
dern kloosterleven van de Fraternité de 
Jerusalem: werken in de stad (Parijs), so-
ber leven als monnik en liturgie vieren met 
de mensen. Kortom: spiritualiteit naar de 
mensen brengen.
Toen zijn vader overleed, kwam hij terug 
naar Nederland. Na eenmaal weer het “pa-
rochiële leven” hier te hebben ervaren en 
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Pater Sjef neemt afscheid van d’n Biezenmortel
Eind november maakte Pater Sjef van Laarhoven bekend dat hij 
Biezenmortel gaat verlaten. In dit artikel een korte terugblik op 
de afgelopen dertien jaar dat Pater Sjef pastor was in Biezen-
mortel. 

Ik heb afgesproken op de pastorie aan de 
Capucijnenstraat nummer 17, vroeger de 
onderwijzerswoning en na de verhuizing 
van pater Monaldus uit het klooster de pas-
torie. Ik neem plaats aan de grote tafel in 
de achterkamer van de pastorie want dat is 
makkelijker om notities te maken. Pater Sjef 
trekt een gemakkelijke leunstoel bij de tafel 
want “dat is een betere praatstoel voor mij”, 
zo geeft hij aan. 

We gaan terug naar 2002 toen Pater Sjef een 
zogenaamd sabbatical jaar had in Neder-
land. Daarvoor had hij 37 jaar in Indonesië 
gewoond en gewerkt. Pater Sjef was toen 
65 jaar en stond voor de keuze om definitief 
in Nederland te blijven of om terug te gaan 
naar Indonesië. Maar als hij hier zou blijven 
dan was hij nog wel op zoek naar een mooi 
klusje. Of zoals Pater Sjef het zelf zegt: “ik 
was te lui om hard te werken, maar te actief 
om niets te doen”. De pastorale zorg in een 
dorp als Biezenmortel zou precies passen en 
die mogelijkheid diende zich ook daadwer-
kelijk op het juiste moment aan. 

De kloosternaam van Sjef van Laarhoven, 
is pater Cleopas. Die naam gebruikte hij in 
Indonesië en die naam werd ook in de pers 
bekend gemaakt bij zijn aantreden als de 
nieuwe pastor van Biezenmortel. Maar bij 
nader inzien vond Pater Sjef dit toch minder 
passen in een echte Brabantse parochie; 
“Pater Sjef “ zou beter passen in een klein 
Brabants dorp waar men elkaar allemaal 
kent en gemoedelijk met elkaar omgaat. 
Heel Biezenmortel kende hem de afgelopen 
13 jaar dan ook onder die naam.

Na de plechtige mis waarin de overdracht 
aan pater Sjef plaatsvond was het een uit-
vaart waar Pater Sjef voor het eerst alleen 

voorging in een kerkdienst. In zekere zin was 
dit toch een vuurdoop waarin de Biezen-
mortelse parochie voor het eerst echt ken-
nismaakte met hun nieuwe pastor. Maar het 
pakte gelukkig goed uit. Pater Sjef kan zich 
nog herinneren dat hij kort na de dienst een 
reactie kreeg van een parochiaan die vond 
dat hij het “zo schon ha gedaon” waarna 
er direct aan toegevoegd werd: “paoter ge 
meugt blèven!”. 

Hoelang Pater Sjef in Biezenmortel zou blij-
ven wist hij natuurlijk bij aanvang niet. Een 
periode van tien jaar leek hem al mooi. Maar 
toen het eenmaal zover was had hij geen en-
kele moeite om door te gaan. Zeker omdat 
toen ook zijn vijftigjarige priesterjubileum 
in het verschiet lag. Op dat mooie feest dat 
hij in en met de Biezenmortelse parochie sa-
men mocht vieren kijkt Pater Sjef nog steeds 
met hele grote voldoening terug.

In de periode dat Pater Sjef pastor was werd 
ook duidelijk dat samenwerken met andere 
parochies noodzaak zou zijn. Udenhout en 
Berkel-Enschot hadden al gekozen voor een 
vorm van samenwerking. Zijn voorganger, 
Pater Monaldus, stond daar wat gereser-
veerder tegenover maar Pater Sjef zag dat 
een samenwerking vooral voordelen bood. 
Uiteindelijk is de samenwerking uitgegroeid 
tot de vorming van de nieuwe Johannes XXIII 
Parochie. 

Hij is nu 78 jaar en dan “begint de leeftijd 
te tellen”, zo vertelt Pater Sjef. Geestelijk en 
lichamelijk wordt het dan lastiger om actief 
te zijn in het pastorale team. “Als je zater-
dagnacht eens wat minder geslapen hebt 
dan kost het toch meer moeite om zondags 
te zorgen voor een mooie dienst. En ook het 
herstel na een periode van ziek zijn gaat op 

mijn leeftijd moeizamer, dat maakt je kwets-
baarder”.

Pater Sjef vertelt vooral veel voldoening te 
hebben van de huisbezoeken die hij de afge-
lopen periode in Biezenmortel kon afleggen. 
Hij heeft het gevoel voor de mensen dan 
wat te kunnen betekenen; bij ziekenbezoek 
of gewoon door zomaar een praatje voor de 
gezelligheid bij mensen die wat minder be-
zoek krijgen. Ook bijvoorbeeld het contact 
met jonge ouders die hun kindje laten do-
pen in de kerk was heel prettig. Dat zal hij 
wel missen na zijn verhuizing. 

Pater Sjef maakt het jaar 2015 nog vol in Bie-
zenmortel; hij kijkt er naar uit om de dienst 
op Nieuwjaarsdag nog te kunnen verzorgen. 
De nieuwe woonplaats van Pater Sjef wordt 
Boxtel. De Biezenmortelse pastorie zal hij 
dan verruilen voor een appartement in 
woon- en zorgcentrum Molenweide. 

Tekst: Frank Scheffers

De afscheidsviering van Pater Sjef zal plaats- 
vinden op zondag 3 januari 2016 om 10.00 
uur in de St. Josephkerk te Biezenmortel. 
Aansluitend vindt de receptie plaats in 
de naastgelegen Groepsaccommodatie 
Beukenhof te Biezenmortel.

Wilt u bijdragen aan het gezamenlijke  
cadeau dat de Torengroep Biezenmortel 
Pater Sjef wil geven, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken naar NL 77 RABO 0152 0047 50 
onder vermelding van “cadeau Pater Sjef”.



4

Hein Tops zal in januari uit Berkel-Enschot vertrekken. Hij ver-
huist naar een appartement bij de Zusters van Liefde aan de 
Oude Dijk in Tilburg. Hij is daar actief in de begeleiding van de 
zusters en gaat iedere tweede zondag van de maand voor in de 
eucharistie en overige kloostervieringen. Hein heeft van 1991 
tot 2001 in de Johannes XXIII Parochie gediend als pastor.

Afscheid pastor Hein Tops

Hein’s inspiratie
Hein Tops ogen beginnen te glinsteren 
als hij vertelt dat hij als kind al graag in 
de kerk kwam. “Ik kwam er van jongs af 
aan en altijd heb ik me er thuis gevoeld.” 
Hein heeft veel mooie herinneringen aan 
het geloof. Hein’s moeder zong heel graag. 
Hij herinnert zich nog goed dat hij als 4-jarige
aan het spelen was in de zandbak en zijn 
moeder hoorde zingen. “Zo prachtig! Ik 
zou haast zeggen een mystieke ervaring 
van geborgenheid.” Evenzo kreeg hij als 
kind enorme bewondering voor een kape-
laan. Zijn ouders hadden destijds de moei-
lijke beslissing genomen om zijn blinde 
zusje en broertje naar een blindeninsti-
tuut te brengen. Het deed zijn ouders veel 
verdriet. De kapelaan bracht hen regel-
matig een bezoek, wat zijn ouders enorm 
veel troost en steun gaf. Hein vond het 
geweldig om de kapelaan zo bezig te zien 
en bewonderde hem. Hij inspireerde Hein 
op 9-jarige leeftijd om priester te worden. 
“Die wens was er toen en die is er altijd 
gebleven!”.  Zijn vader had het niet graag 
maar accepteerde het volledig. Hij hoopte 
wel dat Hein altijd zijn vrijheid van denken 
en voelen zou behouden. 
Het leven dat Hein bij mensen ziet, vindt 
hij zwaar. Het leven is een gedeeld leven. 
“Wat mensen in Syrië meemaken is ook 
ons deel!”. De uitstraling van het goede is 
niet als vanzelfsprekend. Hein is zelf ge-
inspireerd door Jezus om eraan te gaan 
staan, om te mogen bidden, om de eucha-
ristie voor te mogen gaan. 

Van Mill naar Berkel-Enschot
Hein heeft in verschillende parochies ge-
diend. Hij is begonnen in Mill, ging vervol-
gens naar Helmond en daarna naar Deurne. 
Na 17 jaar in Deurne vond Hein het tijd voor 
een nieuw elan. Hij had goede berichten 
ontvangen uit Berkel-Enschot over de sfeer 
en de natuur. Bovendien zag Hein er ook 
wel voordeel in om dicht bij een grote stad 
te wonen. Hij maakte de overstap graag! 

Enthousiast ging hij in 1991 aan de slag om 
met mensen contact te maken. Soms ging 
hij op bezoek, soms bezocht hij mensen op 
uitnodiging. De eigen beleving van geloven 
werd dan met elkaar gedeeld. Zonder iets 
op te leggen. Hein vond het heerlijk om 
met mensen te werken. “Zij kunnen veel 
en geven veel!”. 
Ook ging hij actief aan de slag met de ver-
schillende vrijwilligers werkgroepen, die 
bijvoorbeeld in werden gezet bij de huwe-
lijksvoorbereiding of catechese. Ten derde 
stak Hein al zijn energie in de eucharistie-
vieringen.  In 2001, ruim negen jaar later 
moest Hein zijn taak als pastor neerleggen 
vanwege zijn gezondheid.

Een weloverwogen besluit
Het huis aan de Pieter de Hooglaan past 
Hein niet meer, het is te groot. Hij voelt zich 
er niet meer geborgen. De Zusters van Lief-
de hebben hem een woning aangeboden. 
Het kwam zo op zijn pad. Bovendien geeft 
hij aan dat het hem nu qua gezondheid nog 
goed afgaat. Wanneer hij ziek zou worden, 
zouden zijn buren en vrienden hem vast 
van harte helpen maar hij wil hen niet be-
lasten met deze zorg. Op zijn tachtigste 
vindt hij het tijd om te vertrekken.

Het was voor Hein genieten!
Met veel plezier kijkt Hein terug op de ne-
gen jaar als pastor in Berkel-Enschot. Hij 
noemt het contact met mensen een waar 
hoogtepunt. “Ik heb er altijd zo van geno-
ten om met elkaar in de kerk te zitten en 
samen het geloof te delen.” Bewoners van 
Enschot hebben Hein zoveel gegeven.”Ik 
ben pastor voor hen geweest, maar zij 
zijn er ook voor mij geweest!. Ik mag er 
zijn omdat zij er zijn. Ze hebben me heel 
veel gegeven.” Hein is iedereen hier enorm 
dankbaar voor.
Ook heeft hij de verbouwing van de kerk als 
een hele mooie periode ervaren, evenals 
het 100-jarig bestaan van de St. Caecilia-
kerk. Het was een jaar lang feest! 

Zijn 40-jarig bestaan als priester heeft ook 
veel indruk op Hein gemaakt. “Het was een 
geweldig feest! Iedereen deed mee op vrij-
willige basis”.  Zoveel mooie herinnerin-
gen! Het was voor Hein genieten!

Tekst: Simone van Zundert - Stokkermans
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Langs deze weg kom ik graag nog eens één keer bij u binnenval-
len. De reden zal duidelijk zijn: om dank u wel te zeggen voor 
wat me op 28 en 29 november ‘overkomen’ is. De volle kerk bij 
mijn afscheidsmis; uw massale aanwezigheid op de receptie en 
de vele attenties die ik daarnaast nog ontving. Het was in één 
woord fantastisch! Hartelijk dank aan al diegenen die dit mooie 
feest voorbereid en gerealiseerd hebben.

Beste mensen

Natuurlijk past mij ook dank aan de men-
sen met wie ik hier in Berkel-Enschot mocht 
samenleven en die op hun eigen manier 
kleur gaven aan mijn bestaan.
Heel in het bijzonder een groot dankjewel 
aan mijn vrienden die mijn leven al zoveel 
jaren rijk maken doordat ik zo welkom was 
in jullie huis en in jullie gezinnen. Het is 
heerlijk om een aantal “heilige huisjes” te 
hebben waar je je voeten onder de tafel 
mag schuiven; die luisteren naar je verha-
len of gezeur en waar altijd iets lekkers was.

Van velen van u mocht ik kaarten en brieven 
ontvangen, vaak met heel warme en per-
soonlijke dingen. Het liefst zou ik ze allemaal 
persoonlijk beantwoorden. Maar ik hoop dat 
u begrijpt dat me dat niet lukt: ik zou er een 
maand vakantie voor moeten nemen en dat 
zit er niet in. Integendeel: de fusiegesprek-
ken in Asten zijn volop aan de gang, met alle 
drukte die daarbij hoort. Daarom langs deze 
weg: heel, heel veel dank.

Wie weet komen we elkaar nog eens tegen. 
De regio is een bezoek méér dan waard. 
In Asten staat midden in het centrum de 
grote Maria Presentatiekerk die dagelijks 
geopend is met haar beiaard van 55 speel-
klokken; gegoten door de wereldberoemde 
klokkengieterij Eijsbouts die haar gieterij 
onder de rook van de kerktoren heeft. 
Vlak bij de kerk staat het Nationaal Beiaard-
museum en het Natuurhistorisch museum 
de Peel. Dat is ook niet verwonderlijk want 
de gemeente Asten grenst aan het Nationaal 
Park de Groote Peel. Bij het museum behoren 
ook een sterrenwacht en een planetarium.
Ommel is één van de bekendste bedevaart-
plaatsen binnen ons bisdom. Al eeuwen lang 
wordt hier Onze Lieve Vrouw, Troosteres in 
elke nood, vereerd. Een ivoren reliëf dat uit 
de vroege Middeleeuwen stamt. Het dorp 
heeft in de oorlog veel geleden, maar de na-
tuur in de omgeving heeft haar schoonheid 
behouden. De Ooststappense heide met 
haar grote recreatiepark is bekend. 
In Heusden liggen de resten van het kasteel 
van Asten uit de 16e eeuw: een poortge-
bouw en kasteelboerderij. 
Someren is bekend om haar jaarlijkse Ken-
nedymars in het eerste weekend van juli. 
Het is ook het geboortedorp van bisschop 

Hurkmans. Someren ligt omgeven door de 
Somerse Heide en het Keelven en heeft 
twee bijzondere musea: De oude Waag met 
300 weegwerktuigen en het Museum voor 
vluchtsimulatie dat een verzameling histo-
rische vluchtnabootsers bezit. 
In Lierop domineert de grote koepelkerk 
van Weber het dorp. Vlakbij kun je heer-
lijk pannenkoeken eten. De Lieropse heide 

sluit aan op de Strabrechtse heide en het 
prachtige Beuven is het grootste ven van 
Nederland. Het dorp zelf en het gehucht 
Boomen kent zoveel fraaie hoeven dat hier 
een aparte fietstocht voor is georganiseerd.

Kortom, een bezoek aan deze streek is 
méér dan de moeite waard!

Tot ziens, alle goeds voor iedereen en zorg 
goed voor elkaar en voor onze geloofsge-
meenschap. 

In dankbaarheid en met veel goede herin-
neringen vertrek ik van hier.

Pastoor Pieter Scheepers
Kerkstraat 2
5721 GV Asten

Tijdens de viering op zondag werd Pieter Scheepers verrast door de aanwezige Erik de 
Ridder. Deze mocht als loco-burgemeester de Zilveren Legpenning van de gemeente 
Tilburg aan pastoor Scheepers uitreiken vanwege zijn vele werk en verdiensten in eerst 
Berkel-Enschot en later de Johannes XXIII Parochie.  Het berichtje zorgde op facebook 
voor een lawine aan felicitaties!
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geboorte van de Zoon van God op aarde 
gevierd, waarbij ook de tekenen van zijn 
goddelijkheid werden herdacht: de ge-
boorte uit de maagd Maria, het bezoek en 
de aanbidding door de wijzen uit het oos-
ten, gebeurtenissen uit de jeugd van Jezus 
en de doop van Jezus door Johannes de 
Doper. De Latijnse kerk koos voor de ge-
boorte van Christus voor 25 december, zo-
dat de nadruk kwam te liggen op het feest 
van Driekoningen, de bekendmaking van 
Christus aan de wereld. 
De inkleuring van het verhaal begon al snel 
door wijzen namen te geven. In het Grieks 
werden dat Apellius, Amerius en Damas-
cus. In het Hebreeuws noemde men ze 
Galgalat, Malgalat en Sarathin. De Latijnse 
versie is de van oorsprong Perzische na-
men Caspar, Melchior en Balthasar. Hun 
leeftijden 20, 40 en 60 symboliseerden 
de levenstijdperken van de volwassene. 
Tastbaar bewijs van het bestaan van de 
drie koningen was er in de eerste eeuwen 
niet. Het verhaal wil, dat Helena, de moe-
der van keizer Constantijn, de resten van 

Kinderen in Midden-Brabant gaan op 6 januari 
verkleed als koningen zingend langs de deur om 
snoep en geld op te halen. Het meest gezongen 
lied is ‘Driekoningen, driekoningen, geef mij een 
nieuwe hoed. Mijn oude is versleten, mijn moe-
der mag het niet weten, mijn vader heeft het 
geld al ophet rooster neergeteld.’

Driekoningen
Nog even en de kerststal komt vanuit donkere zolders of op-
bergplaatsen weer in het volle licht in kerken en huiskamers 
te staan. Maria, Jozef en het kind Jezus in de kribbe, de herders 
met hun schapen en de engel en ook de os en de ezel, krijgen 
hun vertrouwde plaatsen in het zachte mos. Maar hoe onvol-
ledig zou de kerststal zijn zonder de drie koningen met hun 
kameel, kameeldrijver en de ster.

“In die dagen kwamen er wijzen uit het 
oosten. Een ster ging voor hen uit, totdat 
zij kwam boven de plaats waar het Kind 
was. Zij gingen het huis binnen, vonden 
het Kind en Zijn moeder en aanbaden het. 
Zij boden het geschenken aan: goud, wie-
rook en mirre.” Slechts een paar zinnen uit 
het evangelie van Mattheüs, die als enige 
hierover geschreven heeft. Wonderlijk, 
bijna magisch is het, hoe vanuit deze korte 
passage een groot feest gecreëerd is en de 
verre tocht van Israël tot in ons land heeft 
kunnen maken.
Duidelijk is dat Mattheüs in symbolen 
sprak: de ster als aankondiging van de ge-
boorte van een belangrijk koning en de ge-
schenken een koning waardig. Maar deze 
korte, zelfs vage beschrijving, de symbo-
len en de verstrengeling van geloof en bij-
geloof in die tijden, de middeleeuwen en 
ook de daarop volgende vele eeuwen, gaf 
mensen juist de mogelijkheid het verhaal 
in te kleuren. In de vierde eeuw ontstond 
het feest in het oosters christendom. 
Aanvankelijk werd de verschijning van de 

de drie koningen vindt. In 344 kwamen 
deze relikwieën naar Milaan, om daarna in 
de 12e eeuw weer geschonken te worden 
aan de Keulse aartsbisschop. Er werd een 
speciale, zeer kostbare schrijn gemaakt en 
geplaatst in de Keulse dom. In de daarop 
volgende tijden trokken vele pelgrims naar 
Keulen om de schrijn en daarmee de Drie-
koningen, te vereren. Van Keulen sloeg de 
verering van Driekoningen over naar Ne-
derland en dus ook naar Brabant. 
De viering kwam op vele manieren tot ui-
ting: in de kerk werden toneelstukken op-
gevoerd. Later werden het wagenspelen, 
die buiten plaats vonden. Optochten, be-
staande uit koorknapen, scholieren en mis-
dienaars trokken door steden en dorpen, 
al zingend, om geld of voedsel op te halen. 
De mogelijkheid was er, omdat Driekonin-
gen een verplichte feestdag was. Helaas, 
voor velen, werd Driekoningen als verplich-
te feestdag in 1923 afgeschaft. Vele acties 
moesten en moeten ondernomen worden 
om de traditie van het Driekoningen zin-
gen levend te houden, zelfs in Tilburg en 
omgeving, waar het zoveel jaren voor een 
kleurrijke vertoning op 6 januari zorgde.                                                                                                         
In de kerststal en de kerkelijke viering zijn 
de Drie Koningen gelukkig stevig veran-
kerd.

Tekst: Piet Happel
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In de stilte van ons hectisch bestaan
Midden in de stille donkere nacht is Jezus geboren. Deze geboor-
te vieren wij in de decembermaand. Donker is deze maand zeker, 
maar stil …? Is dit niet de allerdrukste maand van het jaar?

Naast alle kerstvoorbereidingen, wordt de 
decembermaand meestal volgepland met 
jaarafsluitingen, begrotingen voor het vol-
gende jaar, eindejaarsborrels en allerlei 
culturele evenementen. Huisartsen hebben 
het in deze maand vaak drukker dan ooit, de 
files zijn eindeloos lang en de winkels draai-
en overuren om hun belangrijkste omzet-
ten van het jaar te behalen. Zijn wij in deze 
drukte eigenlijk wel in staat om bij de kerst-
boodschap stil te staan? Het lijkt zo eenvou-
dig. Maar oh, wat kan juist dit een worsteling 
in ons dagelijks bestaan zijn! Hoe maken wij 
het in de alsmaar doordenderende trein van 
ons dagelijks leven stil in ons binnenste? 

Onze omgeving is veelal lawaaierig. Dit pro-
bleem lijkt vrij eenvoudig op te lossen. Zo 
kunnen we met een kleine inspanning de 
rust wel opzoeken. Stilte is met name in de 
natuur te vinden. Denk eens aan het witte 
winterlandschap, waar de sneeuw alle lawaai 
dempt. Jammer genoeg is een winterwande-
ling niet iedere dag van het jaar mogelijk.

We kunnen de rust wel dagelijks zoeken in 
het bos, langs de uiterwaarden en door de 
weilanden. Gewoon tijdens de pauze, te voet 
of per fiets onderweg naar werk of een an-
dere bestemming. Met een kleine omweg is 
dit goed in ons dagelijks leven in te passen. 
Een stille omgeving valt ook te creëren door 
telefoon en radio uit te zetten in de auto of 
in huis. Voor degenen die in huis niet de ge-
wenste stilte kunnen vinden: de kerk is iedere 
dag open om in stilte bij God te kunnen zijn.

Met overvolle agenda’s is rust in onze dage-
lijkse bezigheden moeilijker te vinden. Het 
vraagt wat meer discipline van ons. Soms 
helpt het om het eenvoudigweg te agende-
ren: een vastgezet moment voor stilte en ge-

bed, voor een stukje lezen uit de Bijbel, voor 
een bezoek aan de kerk. Let wel op het tijd-
stip: laat in de avond kunnen de ogen mak-
kelijk dichtvallen. En houd je aan de plan-
ning. We moeten ons niet laten verleiden die 
ene reportage of film op tv toch maar af te 
kijken, we moeten ons niet laten verleiden 
toch nog maar even te reageren op de be-
richten van facebook of andere social me-

dia. Ongemerkt vliegt de tijd, en daarmee de 
kans op stilte in je bezigheden, voorbij.

Stilte in onze gedachten krijgen zal voor 
de meeste drukbezette mensen een ware 
uitdaging zijn. Want juist na een intensieve 
dag vol met indrukken, moet dat alles nog 
door ons menselijk brein verwerkt worden. 
Onze hersenen staan niet meteen stil. Eerst 
moeten onze gedachten tot rust komen. 
Handenarbeid kan hierbij helpen, maar ook 
lichamelijke beweging. Het zijn allemaal 
handvatten om ons hoofd te ‘legen’, zodat er 
innerlijke stilte kan zijn. Als we dan die stilte 
binnen ons hectische bestaan hebben ge-
vonden, kan God bij ons binnenkomen, zo-
als Jezus midden in die stille donkere nacht 
geboren is.

Toch vraag ik mezelf af of wij in al ons gewor-
stel op zoek naar stilte, misschien niet een-
voudigweg moeten beginnen met kort stil te 
staan bij al het moois in ons dagelijks leven. 
Moeten we de Liefde niet gewoon zien in 
de vogels die fluiten, in de vlinders die rond 
fladderen of in het lachen van spelende kin-
deren? God is er al. We hoeven Hem slechts 
te willen zien, en… de stilte volgt.

Tekst: Selinde van Dijk 

Kersttocht 2015
Intussen een traditie in onze parochie.
Dit jaar worden de deelnemers uitgeno-
digd om de in Enschot uitgezette route te 
lopen.
Vanaf 16.00 uur kan er gestart worden bij 
de kerststal in de Caeciliakerk om daarna 
te voet te ontdekken wat er onderweg 
door de deelnemers wordt gepresenteerd. 
Alles is natuurlijk in kerstsfeer!

De organisatoren van dit jaarlijkse evene-
ment hebben overigens bekend gemaakt 
dat de tocht volgend jaar  in Biezenmortel 
wordt gehouden. Dan is het écht de kerst-
tocht van de Johannes XXIII parochie.

Wij hopen u allemaal te mogen begroeten 
op 19 december.

Foto: Larissa Rand
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Verslag Rome reis

Al tijdens de terugreis in de bus kwam het 
verzoek: “Kun jij een stukje schrijven over 
onze reis?.” Maar dan begint het pas. Het 
volledige reisprogramma bespreken is te 
lang, maar wat dan wel en wat niet. Moet 
je het hebben over de stadswandeling in 
de stromende regen, mede mogelijk ge-
maakt door paraplu’s en poncho’s? Of al-
leen vermelden dat het uitzicht vanaf de 
St. Pieter desondanks toch fantastisch was? 
Ga je aandacht besteden aan de gezellige 
en smakelijke Italiaanse lunches en diners 
of benoem je vooral alle mooie plekjes in 
Rome die we hebben bezocht onder de be-

zielende begeleiding van diaken Jan Joosten 
die ons op de hoogte bracht van de vele 
details en leuke weetjes? Bespreek je de ba-
silieken Jan van Lateranen, San Clemente, 
Maria Magiore en Paulus-buiten-de-muur 
of juist de Piazza Navona (leeg in de regen, 
druk in het zonnetje), de Trevifontein in de 
steigers en het Pantheon? De catacombe 
van Sint-Calixtus of de Porziuncola in Santa 
Maria degli Angeli (onder aan de heuvel 
van Assisi)? Noem je de heilige deuren (die 
vanaf 8 december open gaan) of is de ope-
ning van de Synode over huwelijk en gezin 
belangrijker? Dit is een makkelijke keuze 
aangezien deze synode vooraf werd gegaan 
door de vesper op het St. Pietersplein voor-
gegaan door Paus Franciscus. Een bijzon-
dere gebeurtenis die grote indruk maakte. 
Bespreek je de busreis inclusief alle lekker-

nijen die werden rondgedeeld of liever de 
wandelingen in het zonnetje van Assisi en 
Rome? Het zingen voor de jarigen thuis in 
Nederland of juist voor de jarige in ons ge-
zelschap? De goede gesprekken en mooie 
verhalen, of juist het plezier ’s avonds in de 
bar, die op ons verzoek pas om 23:00 uur 
sloot? De inspirerende gebedsmomenten 
in de benedenkerk van de Sint Franciscus-
basiliek in Assisi, in de Hongaarse Kapel on-
der de St. Pieter, bij het graf van Johannes 
XXIII en het graf van St. Caecilia of het An-
gelusgebed en de viering in de Friezenkerk 
op de laatste dag? Het gezelschap van 32 
parochianen aangevuld met 16 personen 
van buiten onze parochie of de kleine Julia 
die heel de reis in onze gedachten en ge-
beden aanwezig was? De foto’s geven een 
kleine impressie van al het bijzondere dat 
deze reis bracht. Diaken Jan Joosten, Pas-
toor Pieter Scheepers, bedankt voor deze 
bijzondere reis. Pace e bene!    

Tekst: Yvonne van Boxmeer
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Sprankelend optreden van kinderkoor 
de Mortelnootjes met nieuwe dirigente
Op zondag 8 november vond in de St. Josephkerk in Biezenmortel 
een gezinsviering plaats met als thema Sint Maarten. 
De gezinsviering werd zoals gebruikelijk muzikaal begeleid 
door kinderkoor de Mortelnootjes uit Biezenmortel.

Recentelijk heeft er een wisseling van de 
wacht plaatsgevonden bij de begeleiding 
van de Mortelnootjes. Dirigente José van de 
Leur, pianiste Gemma Nijholt en de beide 
toezichtoma’s Annie Broeders en Marie 
Brabers hadden besloten om na de zomer-
vakantie te stoppen met het begeleiden 
van de Mortelnootjes. Iets wat ze samen ja-
renlang met plezier deden. In de zoektocht 
naar een nieuwe dirigent/pianist kwam het 
bestuur van de Mortelnootjes al snel op het 
idee om Margret Engel te benaderen. Ze 
is dirigente van het Andantino-koor en zij 
wilde deze taak graag op zich nemen. 

De kerk zat 8 november vol met vaders, 
moeders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en 
andere belangstellenden voor de 21 “Mor-
telnootjes” van het koor. Ze waren niet voor 
niets gekomen, want de viering was bijzon-
der sprankelend. Door haar enthousiasme 
wist Margret de kinderen te motiveren en 
te laten genieten van het zingen. De bege-
leiding op de piano werd ook door Margret 
zelf ter hand genomen. De liedjes waren 
modern en verrassend zoals “Pak maar 
mijn hand“ van Nick en Simon en “Mag ik 
dan bij jou” van Claudia de Breij.  Een aantal 

Koninklijke 
onderscheiding 
voor Gemma Nijholt
Op vrijdag 20 november werd Gemma 
verrast tijdens een optreden met be-
wonerskoor de Sing Song Zangers van 
Vincentius. Loco-burgemeester Erik de 
Ridder was niet alleen aanwezig als toe-
schouwer, maar vooral om Gemma te la-
ten weten dat “zijne majesteit het heeft 
behaagd” haar koninklijk te onderschei-
den! Samen met Wim Verbunt kreeg 
Gemma haar lintje opgespeld en dus mag 
ze zich nu Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau noemen. Gefeliciteerd met deze wel-
verdiende titel!Pieter Michielsen / Udenhout-centraal.nl

kinderen mocht een stukje solo zingen en 
andere kinderen mochten een stukje voor-
lezen. Als afsluiting vertolkten ze een liedje 
waarbij het enthousiasme op hun stralen-
de gezichten stond te lezen. Samen met de 

werkgroep gezinsdienst is Margret Engel er 
bijzonder in geslaagd om een geweldige ge-
zinsviering te verzorgen.

Indien u ook eens naar de Mortelnootjes wilt 
gaan luisteren? Dan kan dat op 20 december 
bij de kerst Swing Inn op Landgoed Bosch en 
Duin en op 24 december in de St. Josephkerk 
in Biezenmortel tijdens de herdertjesmis.

Tekst: Frank Scheffers
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Stilstaan bij de tijd

Zon en maan als maat
‘Tijd’ mag dan een alledaags begrip zijn, 
duidelijk is het allerminst. Augustinus 
schreef eens dat hij wel wist wat tijd was, 
maar dat hij het moeilijk vond om het aan 
iemand uit te leggen. Het antwoord op de 
vraag of tijd altijd heeft bestaan is zonder 
enige twijfel: nee. Maar om duidelijk te ma-
ken dat de tijd pas begon te bestaan ná de 
oerknal van meer dan dertien miljard jaar 
geleden… dát is een heel ander verhaal. 
Hoe dan ook: tijd is in ieder geval méér dan 
een simpele opeenvolging van gebeurte-
nissen in het verleden, heden en toekomst. 
Mensen hebben in de loop der jaren dan 
ook steeds heel verschillend tegen tijd aan-
gekeken. In het verre verleden had vrijwel 
niemand  een duidelijk begrip van tijd. Men 
keek vooral naar de maanstanden om ge-
schikte momenten vast te stellen voor de 
jacht, het voorspellen van regen of gunstige 
voortekens voor ingrijpende gebeurtenis-
sen. De Egyptenaren oriënteerden zich 
vooral op de zon. De groei van de gewassen 
gaven tevens het ritme van het leven aan. 
Zon, maan en sterren bleven lang de be-
langrijkste tijdmaten. Voor het opkomend 
christendom was de aardse tijd in princi-
pe van weinig belang en min of meer een 
noodzakelijk kwaad dat je in het zicht van 
de eeuwigheid maar moest verdragen. De 
christelijke tijdsfeesten werden afgestemd 
op die van de ‘heidenen’ (bijvoorbeeld: zon-
newende en Kerstmis). 

Van natuur naar uur 
De interesse voor tijd bleef heel lang be-
perkt tot de cyclische tijd van zonsopgang 
en zonsondergang. De middeleeuwse mens 
greep naar de structuren in de natuur, zoals 
wijnmaand en oogstmaand. Pas in de Ro-
meinse tijd ontstonden de eerste kalenders 
die vooralsnog een cyclus van steeds terug-
kerende natuurverschijnselen aangaven. 
Vanaf keizer Julius Caesar werden deze ka-
lenders toegankelijker. Benedictus – grond-
legger van veel kloosterorden – kwam met 
een revolutionair tijdsidee: vaste tijden, 
verdeeld over de dag, voor alles wat je 
doet. Monniken maakten kalenders waarbij 
de seizoenen overgoten werden met een 
christelijk sausje. Langzamerhand ontstond 
ook de dagindeling in uren. Voor het meten 

toekomstgerichtheid en bezieling. Na de 
uitvinding van de veer, het digitale horloge 
en de atoomklok is de kloktijd vrijwel overal 
en bij iedereen aanwezig, vaak dwingend 
en bepalend. Maar ondanks alle efficiency-
maatregelen lijken we steeds meer tijd te-
kort te komen. Druk, druk, druk... zijn we 
vaak. En meer dan ooit hebben we vandaag 
de dag de kloktijd hard nodig om met el-
kaar nog iets sociaals te kunnen doen… 

Tussen verleden en toekomst
Terugkijkend op het jaar 2015 zal ieder van 
ons zich ongetwijfeld vele mooie tijdmo-
menten kunnen herinneren. Gelukkig, want 
natuurlijk vinden er in de loop van een jaar 
altijd wel gebeurtenissen plaats waarop 
je met plezier kunt terugkijken. Helaas ge-
beurden er in het afgelopen jaar ook heel 
wat minder positieve dingen. Op wereldni-
veau valt dan bijvoorbeeld te denken aan 
de Griekenlandcrisis, de oorlogen in Syrië 
en Oekraïne, de pijnlijke confrontatie met 
de haast eindeloze vluchtelingenstroom 
naar Europa, de bloedige aanslag in Parijs 
en de afschuwelijke taferelen in de islami-
tische staat, de honderden bedevaartgan-
gers die de dood vonden in Mekka, de pas-
sagiers van de vliegtuigcrashes in Frankrijk 
en de Sinaïwoestijn.
Al deze negatieve gebeurtenissen doen – 
hoe vreemd het misschien ook mag klinken 
– tegelijkertijd een appèl op ons om daar 
iets goeds tegenover te stellen. Allereerst: 
kijk niet alleen naar verleden en toekomst, 
maar verdiep je ook in het heden, het nu. 
Zoek eens de stilte op in jezelf. Sommigen 
zullen dat mindfulness noemen, anderen 
mediteren of misschien wel bidden. Je 
voorkomt er mee dat je speelbal wordt van 
de ellende of pijn van het verleden of van 
de angst voor of wanhoop in de toekomst. 
Misschien vraagt juist déze tijd meer dan 
ooit van ons om zelf op zoek te gaan naar 
onze eigen Bron, naar Wie of Wat ons ten 
diepste inspireert en energie geeft. Qua 
tijdsbesef kan dan misschien een Afrikaans 
gezegde een glimlachende en inspiratieve 
leidraad zijn voor het komende jaar 2016: 
“Jullie hebben de klok, wij hebben de tijd…”

Tekst : Jan Simons 
(met dank aan oud-collega René Eijssen) 

Nog even en de dagen van 2015 zijn geteld. Sinds de millennium-
wisseling zijn er alweer vijftien jaren verstreken. De dagen vlie-
gen voorbij, we ervaren het vrijwel allemaal zo. En naarmate je 
ouder wordt, lijkt de tijd steeds sneller te gaan. Maar dat is toch 
eerder een kwestie van beleving dan een foutje in de klok. Met 
de jaarwisseling voor de deur is het een goed tijdstip om even te 
kijken naar wat voorbij is en wat er komen gaat.

van de tijd experimenteerde men met zon-
newijzers, wateruurwerken en zandlopers. 
Rond de twaalfde eeuw ontstond het eer-
ste mechanische uurwerk, waardoor zich 
een nieuw soort tijdsbeleving ontwikkelde. 
Naast de kerkklok ontstond de stadsklok 
als statussymbool. Men rekende alleen in 
uren en daarom hadden de eerste klokken 
slechts één wijzer; minuten en seconden 
kwamen pas veel later. Rond 1600 werd de 
Gregoriaanse kalender ingevoerd die de Ju-
liaanse verving. Christiaan Huygens (1650) 
gaf met de uitvinding van zijn slingerklok 
een extra impuls aan de zoektocht naar 
een zuiverder tijdmeting. Wat later werd 
ook een begin gemaakt voor afspraken 
over standaardisering op wereldniveau (GT, 
Greenwich Time). De meest radicale veran-
dering in het denken over tijd vond plaats in 
Frankrijk. Daar werd in de achttiende eeuw 
een geheel nieuw kalendersysteem inge-
voerd waarin het christelijk tijdperk vervan-
gen werd door het republikeins tijdperk. De 
geboorte van de nieuwe staat kwam in de 
plaats van de geboorte van Jezus als begin 
van de jaartelling. De maand werd verdeeld 
in drie cycli van tien dagen van tien uur van 
honderd minuten. Na zestien maanden was 
het (gelukkig) alweer gedaan met dit nieu-
we systeem.

Efficiency en punctualiteit
Mede door de industrialisatie (prikklok, 
lopende band, tijdschrijven) werd tijd hét 
middel om de werktijden van arbeiders in 
de hand te houden. De kloktijd drong zich 
agressief op aan het gedragspatroon van 
een hele beschaving  Punctualiteit (op tijd 
komen) werd vanaf de negentiende eeuw 
zo ongeveer de hoogste morele deugd. 
Woorden als ritme, spontanïteit en bezin-
ning werden vervangen door snelheid, 
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EXPLOITATIE BOEKJAREN 2013 EN 2014 
RK PAROCHIE HEILIGE PAUS JOHANNES XXIII

LASTEN 2014 2013
Persoonskosten 220.662  172.207 
Kosten onroerend goed kerkelijke gebouwen 158.874  165.176 
Kosten onroerend goed kerkelijk overig 17.699  9.282 
Kosten onroerend goed beleggingen 9.596  7.206 
Rente en lasten fundaties 2.311 3.590 
Kosten eredienst 40.339 42.250 
Kosten pastoraal 43.431 39.052 
Verplichte en vrijwillige bijdrage 58.672 53.682 
Beheerskosten 35.999  40.546 
Incidentele lasten 5.990 6.553 
Voordelig saldo 
Totaal Lasten 593.573 539.545 

BATEN  
Bijdragen parochianen 305.786  292.588 
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 214.731 227.732 
Incidentele baten 53.422 358 
Nadelig saldo 19.634 18.867 
Totaal Baten 593.573 539.545

Het thema voor de komende actie 2016 is: 
“Mijn kerk …………”. Ja, u leest het goed, een 
open thema, want elke parochiaan mag het 
naar zijn eigen beleving invullen. Zo kan het 
voor elke parochiaan persoonlijk anders 
zijn, afhankelijk van ieders ervaring. Mag ik 
hierin een voorzetje geven hoe ik onze pa-
rochie ervaar en hoe ik dit thema voor onze 
Johannes XXIII parochie 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 geïnspi-
reerd wordt om voor anderen het goede te 
zoeken. Een plek waar God wordt gezocht 
en gevonden. Een onmisbare pijler in onze 
samenleving. 
Wat is het u en jou waard, dat deze kerk 
aanwezig is en blijft in onze samenleving? 
Dat de mensen in de kerk zich voor ons in-
zetten als we een beroep op hen doen? Dat 
we elk weekend naar een mooi verzorgde 
viering kunnen gaan? Dat de kerk er ge-
woon is?
De parochies in Nederland zijn helemaal 

afhankelijk van de bijdragen van hun paro-
chianen: van u, van jou dus. Van onze gif-
ten worden pastores en beroepskrachten 
betaald, maar ook de gebouwen, de vierin-
gen, de diaconie en de geloofsoverdracht.
Het gaat dus niet alleen om het kerkge-
bouw maar vooral om het werk van Kerk-
zijn in onze geloofsgemeenschap. Een ge-
meenschap van mensen die, ondanks alle 
verschillen, meerdere gemeenschappe-
lijke zaken belangrijk vinden. Solidariteit, 
verbondenheid, zorg en aandacht voor 
medemensen, elkaar vasthouden in blijd-
schap en verdriet. De actie Kerkbalans is 
de belangrijkste inkomstenbron van onze 
parochie, om de waarden waarvoor de 
Johannes XXIII Parochie staat, en die wij 
ieder op onze eigen manier belangrijk vin-
den, 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 2016 een begin mee te maken! En wist 
u, dat het periodiek schenken aan de ac-
tie Kerkbalans via een vijfjarige overeen-
komst met de parochie voor u én de paro-
chie 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 opne-
men in uw testament?

Hieronder treft u de financiële cijfers van de 
boekjaren 2013 en 2014. Zoals u kunt zien 
zijn de personeelskosten in 2014 sterk ge-
stegen. Dit komt onder andere door de uit-
breiding van ons pastoraal team. Gelukkig 
zien we in 2014 opnieuw weer een stijging 
in de ‘bijdrage parochianen’. Dat stemt mij 
zeer positief. Maar helaas valt de renteop-
brengst, waarschijnlijk net als bij u thuis, op-
nieuw weer tegen door de lage rentestand. 
Daardoor resulteert er, ondanks de eenma-
lige meevaller van de grote post “inciden-
tele baten” ontstaan door de vrijval van veel 
grafrechten in 2014, helaas in 2014 opnieuw 
een financieel tekort. Daarom zijn uw bijdra-
gen aan de actie Kerkbalans echt heel hard 
nodig om onze parochie in stand te houden 
en nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
Ik wil eindigen waarmee ik dit artikel be-
gon, namelijk met mijn eigen invulling van 
het thema voor 2016: “Mijn kerk … in ba-
lans, want het is belangrijk ook een financi-
eel gezonde parochie te zijn”. 

Tekst: Tiny van Kempen, penningmeester 
kerkbestuur Johannes XXIII Parochie

Actie Kerkbalans 2016
In januari 2016 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 parochie van groot 
‘levensbelang’. 
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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 J. van Eijk,  
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 13.00 tot 16.00 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

Vrijwilligersfeest 
Johannes XXIII Parochie
Op vrijdagavond 9 oktober vond het jaar-
lijkse vrijwilligersfeest van onze parochie 
plaats. Dit jaar werden we gastvrij ontvan-
gen in De Druiventros. Na de koffie/thee 
met gebak was het tijd voor het officiële 
gedeelte met gebed en een dankwoord aan 
de vrijwilligers door diaken Alexis Szjenoga 
namens het pastoraal team. Namens het 
kerkbestuur nam vice-voorzitter Nico Kwan-

tes alvast een voorschot op het aanstaande 
afscheid van Pastoor Pieter Scheepers en 
zijn huishoudelijke hulp Maria Menting. Bei-
den werden, al vooruitlopend op het echte 
afscheid eind november, in het zonnetje ge-
zet. De avond was goed bezocht en het bleef 
nog lang gezellig. 

Tekst: Marloes Robben


