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Woestijnmaand
In de tijd dat ik in de Monastieke Gemeenschappen van Jeruza-
lem was hadden wij in de maand augustus de woestijnmaand. 
In die augustusmaand zijn de meeste broeders en zusters dan 
niet in hun stadsklooster, maar op een eenzame plaats. Ze ver-
trokken naar de regio Aubrac.

leven. De eenvoud maakt je bewust van de 
luxe die we hebben. Het heeft mij geleerd, 
van de kleine dingen te genieten. 
Ieder mens heeft behoefte aan vakantie, 
een tijd die een onderbreking is van het ge-
wone dagelijkse leven. Vakantie komt van 
het latijnse werkwoord ‘vacare’, wat bete-
kent vrij zijn van verplichtingen. Gewoon 
even alles achterlaten, even loskomen van 
je gewone leefomgeving. Je zou het kun-
nen vergelijken met de woestijn ingaan. In 
de woestijn is het stil. De stilte is nodig om 
God te kunnen ontmoeten, die in het diepst 
van ons woont. Dit brengt in veel gevallen 
ook een strijd met zich mee, want je ziet 
ook je gebrokenheid. 
De vakantie is een tijd van rust, maar voor-
dat we rust gevonden hebben, zijn we dagen 
of soms weken verder. Het vraagt tijd om tot 
rust te kunnen komen, het vraagt moed, om 
even niet bereikbaar te zijn, niets te moe-
ten, vrij te zijn. Vooral in deze tijd, waarin 
bereikbaar zijn heel gewoon is, is vakantie 
van belang. Het doet je op adem komen, om 
daarna weer met frisse moed te beginnen. 

Pastoor Juan van Eijk

Jaargang 7

Zomer 2016

Aubrac is een mooie regio, met een glooi-
end landschap. Je kunt er goed wandelen 
en genieten van de natuur. Het leven was 
heel eenvoudig. De huisjes waar we verble-
ven, burons genaamd, hadden geen elektri-
citeit, geen stromend water, geen TV, geen 
internet en geen telefoon. Koken deden we 
met een gasfl es. De slaapvertrekken waren 
heel eenvoudig: er stonden een bed en een 
provisorisch gemaakte tafel. In een buron, 
verbleven, 3 tot 6 broeders.
De woestijnmaand was een tijd om te ont-
spannen. Even weg uit de drukte van de 
stad, weg van de mensen, om in eenvoud te 
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“Ik voel me betrokken in Berkel-Enschot. 
Het is een dorp met een sterk verenigings-
leven, waar je elkaar nog kent. Waar je 
voelbaar en merkbaar samen een gemeen-
schap vormt. 
Dat is ook wat mij drijft: samenwerken en 
samenleven om zo met elkaar gemeen-
schap te zijn. Waarin gewerkt en geleefd 
wordt, waarin vreugde en verdriet wordt 
gedeeld en waar je samen dingen voor 
elkaar krijgt. Dat gaat op voor allerlei ter-
reinen: in onderwijs, sport, cultuur, maar 
zeker ook voor onze parochie, voor onze 
geloofsgemeenschap. Daar een bijdrage 
aan leveren, geeft mij energie. Samenwer-
ken aan een vitale geloofsgemeenschap zie 
ik als een belangrijk onderdeel van mijn rol 
als vice-voorzitter van het kerkbestuur.” 
 
Vanuit die motivatie ging ik met collega 
bestuurders aan de slag. Werken aan een 
gedegen financiële basis, aan het behoud 

en onderhoud van onze prachtige monu-
mentale (kerk)gebouwen, aan een goede 
organisatie en zorg voor nog veel andere 
materiële zaken. Maar vooral ook zorg en 
aandacht voor de mensen in onze parochie. 
Zij zijn het die onze parochie dragen: pas-
tores, medewerk(st)ers, vrijwilligers en pa-
rochianen. Dat is besturen met oog en oor 
voor mensen. 
Dat heeft mij veel energie en inspiratie ge-
geven. Ik kijk bij mijn vertrek per 1 juli met 
dankbaarheid en ook wel enige trots terug 
op een bijzondere periode, waarin de fu-
sie tussen de parochies in Berkel, Enschot, 
Udenhout en Biezenmortel tot stand kwam. 
Negen jaar waarin we samen werkten in 
en aan de nieuwe parochie, aan een open, 
gastvrije en hartelijke parochiegemeen-
schap, die haar plaats binnen onze dorps-
gemeenschappen heeft. Dat blijft wat mij 
betreft ook de opdracht voor de toekomst. 

Na de zomervakantie neem ik het stokje over van Nico Kwantes 
als vicevoorzitter van het parochiebestuur.

Verandering binnen het kerkbestuur
Besturen met oog en oor voor de mensen.

Negen jaar geleden stelde ik me in het parochieblad van de 
toenmalige Caeciliaparochie voor als nieuwe vice-voorzitter:

Dank voor de vele contacten en ontmoe-
tingen die ik met velen uit Berkel-Enschot, 
Udenhout en Biezenmortel mocht hebben. 
Ik wens u en heel onze parochiegemeen-
schap een blijvend vitale en inspiratievolle 
geloofsgemeenschap toe. 

Nico Kwantes,
vertrekkend vice-voorzitter

...en de komende man: Erwin de Kever

bestuur, dat bereid is de uitdagingen op te 
pakken. Ik heb er dan ook alle vertrouwen 
in dat we alle uitdagingen het hoofd kun-
nen bieden. 
Tenslotte spreek ik mijn dank en waarde-
ring uit aan Nico. 
In onze korte tijd van samenwerken heb 
ik hem ervaren als een zeer bekwaam be-
stuurder die bereid was veel tijd en moeite 
te investeren in het bestuur. Ik ga mijn best 
doen om al het goede wat hij samen met 
het bestuur heeft bereikt een vervolg te 
geven.

Erwin de Kever.

Ik heb al verschillende vrijwilligerstaken 
gedaan voor de parochie, maar dit wordt 
de meest spannende. Gelukkig heb ik al 
verschillende vergaderingen mee mogen 
lopen om een idee te krijgen wat er alle-
maal leeft in de parochie en waar ik me op 
moet voorbereiden.
Mijn eerste indruk is dat er wel wat uitda-
gingen liggen binnen de parochie waar we 
als bestuur hard aan moeten werken. Ik 
denk daarbij met name aan een goed ver-
volg geven aan de fusie van de parochies 
en de terugloop van het aantal vrijwilligers.
Ik zie tegelijkertijd dat ik verwelkomd wordt 
in een ervaren en gemotiveerd parochie-
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De kerkhofmedewerkers en het kerkhof 
van de Lambertuskerk in Udenhout
Onze parochie mag zich gelukkig prijzen dat er veel vrijwil-
ligers zijn, zoals onder meer ook uit artikelen in de Vierklank 
blijkt. Zonder die vrijwilligers kan een parochie niet functione-
ren. Daarom deze keer iets over de tuinmannen in Udenhout en 
“hun” kerkhof.

Wanneer je tegenwoordig de overlijdens-
advertenties in de kranten leest, moet je 
vaststellen dat de ontkerkelijking ook zijn 
weerslag heeft op het aantal kerkelijke uit-
vaarten en begrafenissen. In 1983 waren er 
in de toenmalige Lambertusparochie nog 
49 begrafenissen en werden vrijwel alle 
overledenen na de uitvaart begraven op 
het parochiële kerkhof. Die situatie is de 
laatste jaren veranderd, ook vanwege het 
feit dat cremeren een hoge vlucht heeft ge-
nomen. Enkele cijfers voor Udenhout:

Op het kerkhof zijn ongeveer 957 graven. 
Een aantal jaren geleden is het kerkhof uit-
gebreid. Op het oude gedeelte van het kerk-
hof zijn nu nog ongeveer 93 plaatsen vrij, 
terwijl ook op het nieuwe gedeelte van het 
kerkhof voldoende ruimte is voor nieuwe 
graven. Mede gezien het feit dat periodiek 
bestaande graven worden geruimd, omdat 
de grafrechten door de nabestaanden niet 
worden verlengd, behoeven we ons, naar 
het zich thans laat aanzien, de komende ja-

ren geen zorgen te maken dat parochianen 
niet op onze begraafplaats kunnen worden 
begraven. Overigens wordt er niet alleen 
begraven op het kerkhof, ook urnen met as 
van gecremeerde personen kunnen op het 
kerkhof worden bijgezet.
De term “kerkhof” slaat op de situatie dat 
oorspronkelijk begraafplaatsen- toen be-
graven in de kerk werd verboden- veelal in 
de “hof” (= tuin) van de kerk werden aan-
gelegd. Dat is ook in Udenhout het geval. 
Als je de begraafplaats rondom de Lamber-

tuskerk bezoekt, krijg je de indruk van een 
fraai aangelegde tuin, met centraal twee 
monumentale beuken, die op een deskun-
dige manier prachtig wordt onderhouden.
Dat laatste gebeurt door de ruim 20 (!) 
kerkhofmedewerkers van onze parochie, 
allemaal vrijwilligers, die, verdeeld over 
een drietal ploegen, wekelijks op de be-
graafplaats zijn om allerlei voorkomende 
(onderhouds)werkzaamheden te verrich-
ten. Zo hebben onze medewerkers on-

langs voor de achtermuur van het kerkhof 
zware en hoge hulst geplaatst, om de ach-
termuur en het kerkhof te verfraaien. 
Hoewel je, als je over het kerkhof loopt, 
soms de indruk krijgt dat nabestaanden 
daar anders over denken, behoort het on-
derhoud aan het graf zelf niet tot de taak 
van de kerkhofmedewerkers. Daarvoor 
moeten de nabestaanden zelf zorgen, 
maar dat gebeurt helaas niet altijd. Dik-
wijls staan er met Pasen nog uitgebloeide 
en verwelkte bloemstukjes van Allerzielen 
en Kerstmis of kapot gevroren aarden pot-
ten op de zerken. Ook komt het voor dat 
nabestaanden de omvang van het graf 
uitbreiden; we zien zaken als: niet-onder-
houden en verwaarloosde zerken, verzak-
kende graven , uitdijende begroeiing op en 
om de graven, zoals struiken, heesters en 
buxus; bekisting voor siergrind op de pa-
den en achter de graven en grote bloem-
bakken die op de paden worden geplaatst. 
Het is natuurlijk jammer dat dit soort din-
gen gebeuren. 
Onze tuinmannen proberen daar zo goed 
mogelijk mee om te gaan, maar doen hier-
bij ook een beroep op nabestaanden om 
graven zo goed mogelijk te blijven ver-
zorgen, zodat misstanden als hierboven 
genoemd niet voorkomen. Op die manier 
blijft het kerkhof een mooie rustplaats voor 
al onze dierbaren die daar zijn begraven. En 
dat willen we toch allemaal?
Hulde aan onze kerkhofmedewerkers.

Frank de Hommel

  2013 2014 2015 2016
Uitvaarten in de kerk 26 27 27 12
Begraven op het parochiekerkhof 17 19 19 12
Crematies 9 8 8 -
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V.l.n.r: Toon van de Ven, Kees van Strijdhoven, Gerard Hage, Jan Moonen, Wim van Erp en Kees Schellekens.
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Heilige van het seizoen: de heilige Bonaventura
In de gevel van de kerk/klooster van Biezenmortel staan twee 
heiligenbeelden. Boven de ingang van de kerk de patroon van 
de kerk: Sint Joseph met kind en in de gevel van het klooster 
een beeld van de Heilige Bonaventura. 

Bonaventura was een volgeling van Fran-
ciscus die rond het jaar 1300 de generaal-
overste was van alle minderbroeders in 
de wereld. Onder zijn leiding zijn in de 
13e eeuw de verschillende stromingen 
van volgelingen van Franciscus op één lijn 
gezet. Samen met een andere belangrijke 
kerkleraar, Thomas van Aquino, was hij 
hoofd van de Parijse universiteit, waar hij 
ook kardinaal was. Vanwege zijn binding 
met de wetenschap is hij voor de Kapucij-
nen de patroon van de ‘Hogere Studiën’ 
en derhalve een passende heilige om de 
gevel te sieren van een voormalig studie-
klooster van de Kapucijnen. In het studie-
klooster waren voorheen lokalen vernoemd 
naar Bonaventura en Thomas van Aquino. 
Dit blijkt uit een draaiboek dat de Kapu-
cijnen in de oorlog hadden gemaakt voor

het geval het klooster zou worden gevor-
derd voor de inkwartiering van militairen. 
Maatregel 1 van het plan was proberen de 
evacuatie te voorkomen. In het draaiboek 
stond dat in geval van een rondgang met 
een offi  cier zo weinig mogelijk van het 
klooster zou moeten worden getoond. Ze-
ker grote ruimten die voor inkwartiering 
geschikt waren zoals de Thomasklas, de 
Bonaventuraklas, de bibliotheek en de zie-
kenzalen moesten zo ongemerkt mogelijk 
worden gepasseerd. Andere omstandig-
heden die de inkwartierders zouden kun-
nen afschrikken waren mededelingen als 
dat het hele klooster tocht, er geen ver-
warming was en er zomers onvoorstelbaar 
veel muggen zijn. 

Frank Scheffers

Dodenherdenking in Udenhout
Op woensdagavond 4 mei werden om 19.00 uur op het Uden-
houtse kerkhof de doden herdacht uit WO II en in het bijzonder 
degenen die gevallen zijn in en rond Udenhout. 

Frans Goossens, voorzitter van Heemcen-
trum ’t Schoor, refereerde in zijn toespraak 
aan het feit dat er sinds WO II geen dag 
meer zonder oorlog was geweest op onze 
aarde. Miljoenen mensen zijn er voor op de 
vlucht. Vrijheid, vrede en veiligheid is voor 
iedereen van belang. Daarom is het thema: 
geef de vrijheid door. Vervolgens brachten 
de Udenhoutse gilden een vendelgroet. Na 
een toespraak van Peter Hutten, voorzitter 
van de Dorpsraad, lazen drie leerlingen van 
de Wichelroede een gedicht voor over vrij-
heid en gedenken. In de tijd dat alle namen 
van de oorlogsslachtoffers werden opgele-
zen werd bij elk van de drie oorlogsgraven 

op het kerkhof een bloemstuk gelegd. In het 
bijzonder werd ook de naam genoemd van 
de Amerikaanse soldaat James Lester Evers 
die op 21-jarige leeftijd sneuvelde voor onze 
vrijheid. Daarna speelde Henrie Cuijpers op 
trompet de Last Post, gevolgd door twee mi-
nuten stilte. Tenslotte werd het Wilhelmus 
ingezet dat door de ongeveer 120 aanwezi-
gen zo goed als mogelijk werd meegezongen. 
Dit jaar werd voor het eerst de mogelijkheid 
geboden om in theeschenkerij ’t Rectoraat 
bij een kopje koffi  e of thee nog even na te 
praten. 

Frank Scheffers

Social media
Volg je ons ook al 
via facebook?

www.facebook.com/
johannes23parochie



5

Opnieuw beginnen
‘Opnieuw beginnen’, ja, dat lijkt me wel wat. Het gaat om een 
zestal bijeenkomsten, begeleid door pastoor Juan van Eijk. Om-
dat ik nog niet weet wat de inhoud van deze avonden is, bezoek 
ik de informatieavond. Ik ben niet de enige, maar het loopt ook 
geen storm. Koffie, thee, koek en kaars scheppen een sfeer van 
“Kom er maar bij!” 

Het is een van de eerste initiatieven van 
de onlangs geïnstalleerde pastoor Juan. 
Geplaagd door een fors opkomende griep 
meldt hij de bedoeling van deze zes bijeen-
komsten. Het is geen praat- of discussie-
groep, eerder een bezinningsgroep waarin 
het groene boekje ‘Opnieuw beginnen’ de 
leidraad vormt. Ook zullen er afbeeldingen 
geprojecteerd worden die tot meditatie uit-
nodigen. Natuurlijk kunnen er vragen ge-
steld worden, maar het is nadrukkelijk niet 
de bedoeling dat we elkaar bekritiseren of 
oplossingen gaan geven. Respect voor het 
proces van elk ander is de boodschap. Mijn 
nieuwsgierigheid is gewekt. Ik besluit deel 
te nemen aan de zes bijeenkomsten rond 
het thema ‘Opnieuw beginnen’.

Start
Zeven weken voor Pasen vindt de eerste 
bijeenkomst plaats met een groepje van 
zes deelnemers. We moeten nog wennen 
aan elkaar. Vóór we van start gaan, spre-
ken we af, dat wat er gezegd wordt in de 
groep, ook binnen de groep blijft, een vei-
ligheidsclausule, uit respect voor elkaar.
We worden uitgenodigd om bij jezelf te 
onderzoeken wat een lied, een gebed of 
voorgelezen tekst bij jou oproept, en zo je 
wilt / kunt daar wat over te vertellen in het 
rondje ‘ervaringen’.
Zes verschillende individuen, zes verschil-
lende achtergronden en levenslopen, en 
evenzoveel verschillende motivaties. En 
toch is er iets wat ons bindt. Gaandeweg 
worden we meer vertrouwd met elkaar. 
De koffiepauzes met de gulle koekjestrom-
mel en gezellig om de tafel zittend, dragen 
daar zeker aan bij. Gaandeweg wordt er 
meer gelachen in ‘onze’ groep.

Ik en zij
Vaak wordt er iets verwoord in de veilige on-
zijdige vorm, zoals “er zijn mensen die....”, 
of “ze zeggen dat....”. Vriendelijk maar na-
drukkelijk worden we er attent op gemaakt 
en uitgenodigd om bij jezelf te blijven door 
in de ‘ ik-vorm’ te spreken. En ik moet zeg-
gen dat het een beroep doet op zelfbewust-
zijn en eerlijkheid ten opzichte van jezelf.
Het blijkt nog moeilijk om vragen vragen te 
laten, te vertrouwen dat het antwoord zich-
zelf wel aandient als de tijd daar rijp voor is. 
Een mens wil immers zo graag duidelijkheid 
en zekerheid, liefst naar onze eigen mense-
lijke maat, want die verstaan wij. En God? 
Zou Hij met andere maten meten?
Hiermee raak ik, denk ik, de kern van de 
doelstelling van deze bijeenkomsten. ‘Op-
nieuw beginnen’, hoe kan ik dat verstaan? 
Als een bevel? Als een uitnodiging? Doe ik 
iets fout? Moet het opnieuw? Ik ben al be-
gonnen, waarom moet het dan opnieuw? Is 
God dan toch die strenge vinger-wijzende 
vader? Hè, getsie, dat had ik toch allang ach-

ter me gelaten! Of is ‘Opnieuw beginnen’ 
een uitnodiging om met nieuwe ogen naar 
jezelf te kijken in relatie met God? “Grote 
goedheid” kun je denken. Ik op mijn beurt 
zeg dan: “grote Goedheid”, want het zet wel 
aan tot overweging, tot de vraag hoe God 
in mijzelf aan het werk is, elke dag weer 
opnieuw, bewust en onbewust. Het vraagt 
een alerte houding. Je mag mild zijn in het 
oordeel naar jezelf. Je kunt het ook zien als 
een rad van avontuur; elke dag nieuwe kan-
sen, nieuwe prijzen! Hoe leuk is dat!

Hoewel ik erg moest wennen aan bijvoor-
beeld samen zingen in zo’n klein groepje - 
te eerbiedig vind ik dat (ik had net de film 
‘Knielen op een bed violen’ gezien.....) - be-
sef ik toch ook hoe troostend het is dat ik, 
en elk ander er mag zijn zoals je bent, hoe 
troostend het is je onvoorwaardelijk geliefd 
te weten, en ook - al besef ik het niet altijd 
- te mogen vertrouwen op Zijn aanwezig-
heid. Ik en ook jij, wij zijn kinderen van God.

Irene Schepens-Soons

Barmhartigheid, barmhartigheid
Vanaf de eerste dag van zijn keuze heeft paus Franciscus opge-
roepen tot barmhartigheid. Hij spreekt en preekt er niet alleen 
over, Hij doet het ook. 

Amper gekozen gaat hij naar Lampedusa 
en wast hij de voeten van zowel christelijke 
als moslim-gevangenen. En dan kondigt hij 

een jaar van barmhartigheid af, waarbij het 
bijzonder is hoe in de hele wereld daarop 
wordt gereageerd.

Drie redenen geeft hij aan waarom hij dit 
jaar heeft afgekondigd. Om duidelijk te 
maken dat God liefde is, barmhartige lief-
de, omdat de wereld op dit moment zo’n 
grote behoefte heeft aan barmhartigheid 
en om duidelijk te maken dat de kerk geen 
kerk van regels en niet mogen en moeten 
is, maar weet heeft van wat er in mensen 

Op donderdag 15 september om 20.00 
uur zal er een informatieavond zijn 
voor deze geloofsverdieping die we als 
parochie nog een keer willen aanbie-
den. Meer informatie is te verkrijgen 
via het parochiesecretariaat.
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omgaat en wat hun vragen en noden zijn. 
Paus Franciscus zegt: “De kerk moet als 
een veldhospitaal zijn.” Hij spreekt van een 
herontdekking van de barmhartigheid. We 
waren dat kwijt geraakt in de kerk en in de 
wereld. De herontdekking dat Jezus heeft 
geleerd dat God barmhartige liefde is en 
geen strenge rechter, ja hij zegt zelfs: wie 
mij ziet, ziet de Vader. En dat hij heeft ons 
voorgeleefd, wat barmhartigheid in het da-
gelijkse leven inhoudt.

Ik ben lid van de fraters van Maria, Moe-
der van barmhartigheid. Opgericht in 1844 
om de werken van barmhartigheid te doen. 
Hier in het Zuiden, waar bittere armoede 
was, onderdrukking en uitbuiting. Barm-
hartigheid was de rode draad in hun leven 
en werk. Vreemd genoeg kwam het woord 
barmhartigheid steeds meer op de achter-
grond. Het verdween zelfs uit het gewone 
taalgebruik. Terwijl men onbarmhartigheid 
en meedogenloosheid dagelijks in de me-
dia tegenkwam.
In een zware crisis van onze gemeenschap 

gaan we daarmee om? Maken we de ander 
nog kleiner of kijken we steeds de andere 
kant uit? Onbarmhartigheid neemt vaak 
ook monsterachtige vormen aan. 
Of ontfermen me we ons over die ander. 
Dat is barmhartigheid.
In de kerk werd steeds de nadruk gelegd 
op werken van barmhartigheid waar ech-
te aantoonbare nood is. En dat was goed, 
Maar men vergat, dat barmhartigheid de 
hele dag door speelt. Het speelveld is dicht-
bij én wereldwijd. Overal loopt men tegen 
het anders zijn en de kwetsbaarheid van 
de ander aan. Daarom is het eerste speel-
veld thuis. Daar moet je het leren. Belang-
rijke speelvelden zijn het werk, je familie, je 
straat, etc.
Barmhartigheid doet wat de situatie nodig 
heeft: troosten, vergeven, handen uit de 
mouwen steken, nabij zijn in stilte, trouw, 
confronteren in liefde, een goed woord 
spreken, wachten, waken en je hart open 
houden.
We hebben uit de parabels geleerd, dat het 
steeds gaat om de beweging van ZIEN – BE-
WOGEN WORDEN – IN BEWEGING KOMEN. 
Het is geen driftig activisme. Het is: er ook 
met je hart bij zijn. Zo wordt het een levens-
houding. Je wordt er een mooi mens van. En 
weet je: de mooiste vrucht van proberen te 
leven vanuit barmhartigheid/compassie is 
dat je er een mild mens van wordt.

Een beeld wat mij dierbaar is: Er is een 
keten over de hele wereld van schijnbaar 
gewone mensen, die dag in dag uit aan 
de barmhartigheid handen en voeten ge-
ven, zij dragen de wereld. Ieder van ons is 
een schakel in die keten. Jij alleen kunt die 
schakel sterk maken. Ook mensen die door 
ziekte of ouderdom zogenaamd niets meer 
kunnen, kunnen nog een vruchtbare scha-
kel zijn in de keten. Een keten die begint in 
het hart van God die liefde. En vergeten we 
niet: bidden voor levenden en doden is ook 
een werk van barmhartigheid

Nee, ik heb geen veeleisend verhaal willen 
maken; dat zwaar op je rug komt liggen.
De werkelijkheid is, dat leven vanuit barm-
hartigheid je gelukkig maakt. En dat je de 
wederkerigheid ervaart. Mensen zeggen me 
vaak: ik krijg er zoveel voor terug. Je weet 
dan niet meer wie geeft en wie ontvangt.
Dit wordt heel mooi verwoord in het vol-
gende vers van Willem Hussem:

voorzichtig
heb ik de gevangen vogel
uit de strik verlost
ik laat hem vliegen
hij geeft mij vleugels

Wim Verschuren

in de zeventiger jaren hebben we, als ge-
meenschap barmhartigheid opnieuw ont-
dekt. Het heeft heel veel voor ons bete-
kend. Daarom zijn we er mee naar buiten 
getreden, omdat we beseften, dat het voor 
onze samenleving van belang was. Het is 
een heel proces geweest, maar het heeft 
er wel toe geleid, dat er een Beweging van 
Barmhartigheid kwam, die ruim 1200 parti-
cipanten heeft en mensen verbindt die wil-
len leven en werken vanuit barmhartigheid. 
Het is daarom wel heel bijzonder voor ons, 
dat nu barmhartigheid, mede door onze 
paus, weer als het hart van het evangelie 
wordt gezien.

Graag wil ik kort en puntsgewijs een paar 
punten naar voren brengen die wij in de 
loop der jaren hebben geleerd.
Barmhartigheid heeft te maken met het 
antwoord op de imperfectie van de we-
reld en van ieder van ons. We zijn allemaal 
kwetsbaar en krijgen allen te maken met 
lijden, verdriet, onmacht, ondeugd, het 
kwaad, menselijk tekort, de dood. Hoe 
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Aankondiging Rome reis
Op 15 november 2016 vindt in Rome een bijeenkomst van katho-
lieke pelgrims uit Nederland plaats. Deze bijzondere ontmoe-
tingsdag wordt georganiseerd in het kader van het Heilig Jaar 
van de Barmhartigheid. 

Paus Franciscus gaf op 8 december 2015 of-
ficieel het startsein voor het door hemzelf 
ingestelde Buitengewoon Jubileum van de 
Barmhartigheid. Dat deed hij door de ritu-
ele opening van de Heilige Deur van de Sint-
Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Deze porta 
sancta wordt weer dichtgemaakt op 20 no-
vember 2016, de dag dat dit jubeljaar plech-
tig zal worden afgesloten.

De Bisschop van Rome nodigt in zijn bul Mi-
sericordiae vultus alle gelovigen uit om tij-
dens het Heilig Jaar naar de Eeuwige Stad te 
pelgrimeren. Vele katholieke organisaties, 
parochies en bisdommen geven gehoor aan 
de oproep van Franciscus. Daarom organi-
seren zij een bedevaart naar Rome in het na-
jaar van 2016. Op dinsdag 15 november, vijf 
dagen vóór de afsluiting van het jubeljaar, 
komen zij allen samen voor de ‘Nederlandse 
Dag in Rome’. 

De dag begint met een gezamenlijke viering 
van de eucharistie in de Sint-Pieter, waarin 
Nederlandse bisschoppen zullen voorgaan 
en waarbij paus Franciscus mogelijk zal aan-
sluiten. 

Tijdens de bedevaart van maandag 14 t/m 
zaterdag 19 november ontmoet u Paus Fran-
ciscus bij de algemene audiëntie, maakt u 
een wandeling in het teken van barmhartig-
heid door de gezellige wijk Trastevere en be-
zoekt u de andere basilieken en de highlights 
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Van de bestuurstafel
Op 24 mei mochten we als leden van het parochiebestuur ken-
nis maken met onze nieuwe bisschop, Mgr. Gerard de Korte. He-
laas hadden we hem niet alleen voor ons zelf; de bisschop kwam 
namelijk kennis maken met alle parochies in het dekenaat. 

Een diepgaande persoonlijke kennisma-
king kon het daarom niet worden, maar 
niettemin laat monseigneur De Korte wel 
een stevige indruk achter. Met uitspraken 
als ‘een kerk die niet dient, dient tot niets’. 
Maar ook, als het gaat om onenigheid bin-
nen het bisdom: ‘we hebben helemaal niet 

de luxe om ruzie te maken’. Uitspraken die 
tot bezinning manen!

Die bezinning is belangrijk voor het functio-
neren van onze eigen parochie. 
Een nieuwe pastoor die aan ons moet wen-
nen, met een veelzijdigheid die bestaat 

van Rome. De bedevaart wordt afgesloten 
met een zendingsviering in de Sint-Jan van 
Lateranen, de kathedrale kerk van het bis-
dom Rome met daarin de zetel van de bis-
schop van Rome, de paus. Uiteraard is er ge-
noeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen 
of even te ontspannen op een terrasje. Dit 
programma is nog wel onder voorbehoud.

Wellicht zijn er vanuit onze parochie pel-
grims die deze reis willen maken. Meer infor-
matie daarover is het vinden op de website 
van de VNB www.vnb.nl of neem contact op 
via (073) 681 81 11.

Richard van Zon

uit zeer betrokken parochianen, besturen, 
groeperingen, commissies en werkgroepen 
die soms voor de hele parochie werken en 
soms voor delen daarvan. En waarvan het 
functioneren soms per toren verschilt. En 
aan de andere kant een veelheid van paro-
chianen en vrijwilligers die aan de nieuwe 
pastoor moeten wennen. Daarbij niet altijd 
beseffend dat de pastoor ook maar een 
mens is die niet zomaar weet wat en waar-
om bepaalde gebruiken vanuit de historie 
gegroeid zijn. 

Een mens van goede wil begrijpt dat ge-
wenning tijd kost. Die tijd moeten we elkaar 
gunnen; dat zijn we aan elkaar verplicht.
Communicatie is daarbij de cruciale fac-
tor. Dat betekent: in gesprek gaan, vragen 
stellen en antwoorden laten bezinken. Het 
liefst een gesprek van gezicht tot gezicht. Of 
anders per telefoon. Zodat je ziet en hoort 
met welke intonatie woorden bedoeld zijn. 
Alleen op die manier leer je een ander goed 
kennen en ontstaat er begrip voor elkaars 
mening. Vanuit dat begrip kan creativiteit 
ontstaan, dat leidt tot nieuw elan. Immers: 
‘we hebben helemaal niet de luxe om ruzie 
te maken’. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat we geza-
menlijk dat nieuwe elan te pakken krijgen, 
door met elkaar in gesprek te gaan en te ko-
men tot een ‘dienende kerk’. 
Of, om een andere uitspraak van de nieuwe 
bisschop te citeren: ‘Elke gedoopte heeft 
een verantwoordelijkheid. Laten we samen 
die verantwoordelijkheid nemen!’.

Johan Elshof,
secretaris. 
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“Alles aan de kant voor de kerk”
Na ruim dertig jaar dienst als koster in de kerk in Enschot, neemt 
Cyril van Boxmeer nu afscheid. “Ik heb het kosteren altijd met 
heel veel plezier gedaan, maar nu stop ik er mee.”

Cyril nam het stokje zo’n 30 jaar geleden over, 
van niemand eigenlijk. “Er was hier in het 
dorp een koster en toen die overleed, was 
er niemand om het over te nemen. Elke keer 
als ik in de kerk kwam, zag ik hoeveel moeite 
de pastoor er telkens weer mee had om al-
les gedaan en geregeld te krijgen. Je zag aan 
alles dat hij duidelijk een koster miste. Ik kon 
het na een tijdje eigenlijk niet meer aanzien. 
Toen ben ik naar ‘m toe gegaan en gevraagd 
wat hij er van vond als ik hem zou helpen. En 

veel verschillende vieringen gezien en ge-
daan…. Maar ja, ik was er ook altijd, dus 
ze konden ook altijd op me rekenen.“ Toch 
is misschien de rol als koster zelf wel een 
hoogtepunt: “Je bent als koster altijd op de 
achtergrond, maar je zorgt er wel voor dat 
alles op rolletjes loopt. Dat is eigenlijk wel 
mooi aan het koster zijn.”
Wat ze gaat doen na haar afscheid, weet 
ze nog niet. Ze zal niet meer zo vaak in de 
kerk komen als eerst, maar ze blijft wel in 
de kerk komen, zo verzekert ze. “Nee, kos-
ter zal ik niet meer zijn, maar een trouwe 
kerkganger zal ik zeker blijven!” 

Rudolf Robben

zo ben ik er in gerold.” Later kwam er nog 
iemand bij om de taken als koster mee te 
verdelen, maar toen die stopte bleef Cyril 
alleen over. “Maar dat maakte me niks uit. 
Ik kon het thuis ook allemaal goed gedraaid 
krijgen, dus dan geeft het niks. Het was altijd 
alles aan de kant voor de kerk.”
Cyril heeft de afgelopen jaren aan verschil-
lende pastores en diensten ondersteuning 
geboden. Een echt hoogtepunt schiet haar 
dan ook zo niet te binnen. “Ach, ik heb zo 

Herhaalde inbraak

Op 29 april werd (waarschijnlijk op klaar-
lichte dag) het slot van het lijkenhuisje ge-
forceerd en werd zo in twee verschillende 
ruimten ingebroken. Deze eerste keer 
werd gereedschap (o.a. een bladblazer 
en bijbehorende brandstof) ontvreemd. 
Schade: ± € 1300.—
Prompt een week later een tweede onge-
wenst bezoek. Blijkbaar was er nog wat 
vergeten….? Het nieuwe slot was van aan-
merkelijk zwaardere kwaliteit; “dus” werd 
met grof geweld niet alleen de deur ka-
potgebroken van het onder monumenten-
zorg vallende huisje maar ook het nieuwe 
slot uit de muur getrokken. De inmiddels 
nieuw aangeschafte bladblazer hoorde 
bij de buit die verder o.a. bestond uit een 
dompelpomp, enkele kabelhaspels en een 
elektrische heggenschaar.

En dus een nog grotere schade dan de eer-
ste keer.
Omdat daar verder niet tegen te beveili-
gen valt, wordt dat soort gereedschap niet 
meer onbewaakt opgeslagen. 
Weer iets wat niet meer kan!

Cees van der Poel

In april en mei werd tot tweemaal toe ingebroken in de opslagplaats (het vroegere “lijkenhuisje”) 
van de Willibrordusbegraafplaats in Berkel.
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Met de hulp van verschillende sponsoren van binnen en bui-
ten de parochie, gulle giften van Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, de Gemeente Tilburg en de Stichting Jacques de Leeuw 
en bedrijven die regelmatig werkzaamheden uitvoeren voor de 
Willibrordustoren kon het H. Hartbeeld gerestaureerd worden 
waarna het nu weer ons kerkplein siert.

Het H. Hartbeeld bij de
Willibrorduskerk gerestaureerd

Een eerbetoon aan een Amerikaanse soldaat
In juni bezocht de familie van James Lester Evers uit de Verenigde 
Staten Udenhout en Biezenmortel. Zijn naam werd bij de doden-
herdenking al speciaal genoemd. 

Het vliegtuig waar hij inzat werd door Duits 
afweergeschut neergeschoten en stortte 
op 18 september 1944 neer op ’t Winkel, ne-
gen van de tien bemanningsleden overleef-
den de landing niet. De enig overlevende, 
sergeant Frank Di Palma, was zwaargewond 
en werd door dokter Veraart van Huize As-
sisië verpleegd. Di Palma had zware brand-
wonden aan gezicht, handen en benen. Hij 
keerde na de bevrijding terug naar Amerika 
waar hij verschillende huidtransplantaties 
moest ondergaan. Hij overleed in 1989 op 
70-jarige leeftijd. Tijdens het bezoek van 
de familie Evers werd in het kapelletje aan 
de Schoorstraat een foto van James opge-
hangen. De Mariakapel is net na de oorlog 

speciaal gebouwd uit dankbaarheid, omdat 
Udenhout het er in de oorlog betrekkelijk 
goed vanaf had gebracht en als nagedach-
tenis aan de Udenhoutse oorlogsslachtof-
fers en gesneuvelde militairen. De foto van 
Evers hangt naast het in 1996 geplaatste 
herdenkingsbord waarop de namen staan 
van de negen omgekomen piloten. Daar 
hangt ook de foto van een andere piloot, 
James ‘Jim’ Hunter wiens familie Udenhout 
al eerder bezocht. Door de foto’s hebben 
deze militairen die zo ver van huis op jonge 
leeftijd voor onze vrijheid zijn gesneuveld 
een gezicht gekregen.

Frank Scheffers
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Korte geschiedenis
Op 3 juni 1921 werd op het kerkplein voor 
de St. Willibrorduskerk van Berkel een H. 
Hartbeeld geïntroniseerd; dat wil zeggen 
dat het een ereplaats kreeg en de parochie 
aan het H. Hart werd toegewijd. Het beeld 
was bekostigd door de parochianen van de 
St. Willibrordusparochie. 
Stond het beeld voorheen centraal op het 
kerkplein, in 1984 werd het verplaatst naar 
het tuintje grenzend aan pastorie en rouw-
kamer.
Tot voor kort maakte het H. Hartbeeld, -een 
cementen beeld indertijd vervaardigd door 
de firma Lamberts v/h Fielreede uit Tilburg- 
een wat mistroostige indruk. Er is in de loop 
der tijd wel onderhoud aan gepleegd, maar 
dat bleef beperkt tot af en toe een schilder-
beurt en enkele amateuristisch uitgevoer-
de reparaties. 

Monumentale status
In de motivering van het besluit van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 
2010 om kerkgebouw met luidklokken en 
orgel aan te wijzen als beschermd monu-
ment wijst zij op de “stedenbouwkundige 
waarde die gelegen is in de beeldbepalende 
ligging van het kerkgebouw aan een plein, 
naast pastorie en H. Hartbeeld”.
Hoewel zelf dus geen rijksmonument speelt 
het wel een rol in de monumentale status 
van het ensemble.
Naast het cultuurhistorische aspect geldt 
natuurlijk ook de religieuze waarde van het 
beeld; met name d band die bestaat met de 
kerkelijke ontwikkeling in de eerste helft 
van de vorige eeuw; een band die steeds - 
nu en in de toekomst - blijft bestaan. 

Initiatief van de Torengroep Willibrordus
2012 is het jaar dat de St. Willibrorduspa-
rochie als zelfstandige parochie ophield te 
bestaan. Ze werd samengevoegd met drie 
andere parochies tot de Johannes XXIII 
Parochie. Tevens werd er toen in elk van 
de voormalige parochies een torengroep 
geformeerd die “ogen en oren” van het 
kerkbestuur van de nieuwe parochie vor-
men. Vanuit deze achtergrond heeft de To-
rengroep St. Willibrordus zich onder meer 
voorgenomen een campagne op te zetten 
met als doel een op vakkundige en respect-
volle wijze uitgevoerd herstel van het H. 
Hartbeeld.
De restauratiewerkzaamheden zijn uitge-
voerd door werknemers van het bedrijf Wil-
genburg BV, dat na het overlijden onlangs 

van Alfred van Wilgenburg werd overgeno-
men door Steenhouwerij Maarssen BV uit 
Maarssen. 
Afgelopen vrijdag 3 juni is het beeld weer 
plechtig gezegend nadat het was terugge-
plaatst. 

Tot slot
Zoals u hierboven zag worden de kosten 
voor de restauratie al voor een aanzienlijk 

deel gedragen door een aantal organisaties 
en bevriende ondernemingen. 
Voor het laatste sprintje willen we een be-
roep doen op de parochianen van de Wil-
librordus Toren; maar ook donaties van 
parochianen uit de andere torens zijn na-
tuurlijk van harte welkom.

C. van der Poel
G. van Helmond
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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. 

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 Slimstraat 7, 
5071 EG Udenhout, 013-5111215
Secretariaat via het pastoraal steunpunt.
E-mail Joseph@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening NL77 RABO 0152 0047 50
Eucharistieviering zaterdag 17.30 uur

Johannes XXIII Parochie
Berkel • Enschot • Biezenmortel • Udenhout

Cor van den Brand: 40 jaar lid
Dameskoor Udenhout
Tijdens een gezellige middag werden drie 
leden van het Dameskoor Udenhout in het 
zonnetje gezet vanwege een jubileum. 
Twee leden vierden hun 12½-jarig lidmaat-
schap: ‘s Jeannie van Zon en Wilma van 
Beers. Een bijzonder jubileum was dat van 

Cor van de Brand. Zij is maar liefst al veer-
tig jaar lid van het dameskoor. 
Ter gelegenheid daarvan kreeg ze een 
oorkonde en een lintje van de St. Grego-
riusvereniging, uitgereikt door pastoor 
Looyaard.


