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Vakantie

verborgen aanwezigheid van Jezus in de 
kerk. Evenzo probeer ik dit in het dagelijkse 
leven. Op talloze manieren kan ik herken-
nen dat God aanwezig is: in het wonder van 
de schepping, de mensen die ik mag ont-
moeten, de woorden die mensen tot mij 
spreken, in de woorden die ik lees, in de 
gemeenschap. 
Of ik nu op vakantie ben, op een rustige 
plaats, in de stilte of de drukte van de stad, 
bij God kunnen we de rust vinden. Ik kan 
Hem op talloze manieren ontmoeten, want 
Hij is met ons op weg.

Pastoor Juan van Eijk

Jaargang 7

Herfst 2016

Het was voor mij al weer een paar jaar gele-
den dat ik met vakantie ben gegaan. 
In de tijd dat ik in het klooster zat, hadden 
we een woestijnmaand. Dat is een vakantie 
op een afgelegen plaats, waar we rust zoch-
ten. De broeders en zusters leven in een 
drukke stad en hadden de stilte en de rust 
nodig. Dit is een groot contrast met de va-
kanties die ik voor die tijd met een tweetal 
vrienden maakte. Elk jaar gingen we naar 
een grote stad om allerlei bezienswaardig-
heden te bezoeken. Het contrast tussen 
een afgelegen plaats en een stad is groot, 
maar er is ook een overeenkomst: de aan-
wezigheid van God.
De manier waarop we de aanwezigheid van 
God zoeken, kan heel verschillend zijn. Al-
lereerst verwijst het kerkgebouw dat we 
in de dorpen en steden vinden, naar Gods 
aanwezigheid in de samenleving. Als we 
een katholieke kerk binnengaan, wordt dat 
nog meer duidelijk want hierin vinden we 
een tabernakel. Het is de plaats waar Jezus 
op heel bijzondere wijze aanwezig is. Dit is 
zichtbaar aan de Godslamp die in de buurt 
hiervan brandt. Jezus is daar, Hij is aanwe-
zig. We kunnen Hem niet direct zien, want 
Hij is op verborgen wijze aanwezig.
Tijdens de vakantie met vrienden hebben 
we vele kerken bezocht. Als ik een kerk bin-
nenga, maak ik met het wijwater dat in de 
buurt van de kerkdeur is een kruisteken. 
Vervolgens zoek ik naar het tabernakel. 
Het zijn twee handelingen die me helpen 
om op Jezus gericht te zijn. Ik zoek naar de 
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Van het bestuur

Wij zijn naar Umbrië geweest en verbleven 
op een camping bij het meer van Trasime-
no. Een erg mooie streek waar we zeker nog 
een keer terug gaan. Enkele hoogtepunten 
van de reis waren een bezoek aan Assisi en 
Norcia. Assisi is bekend van de heilige Fran-
ciscus en Norcia is de geboorteplaats van 
de heilige Benedictus (en zwaar getroffen 
door de laatste aardbeving). Vooral Assisi 
heeft veel indruk op me gemaakt. Prachtig 
gelegen tegen een berghelling, veel mooie 
kerken met als uitschieter de Sint-Francis-
cusbasiliek, waarin zich ook het graf van 
Franciscus bevindt. En als bekroning  een 
middeleeuws kasteel helemaal boven in de 
stad. Wat natuurlijk ook opviel waren de 
drommen toeristen die met bussen tegelijk 
werden aangevoerd en de vele souvenir-
winkeltjes die daarvan gevolg zijn. Alhoe-

Voor de meeste mensen zit de vakantie er op. De scholen zijn weer begonnen en ook op kantoor 
is het ‘s morgens weer langer wachten in de rij voor de koffie. In mijn omgeving hoor ik gelukkig 
veel mensen zeggen dat ze een goede vakantie hebben gehad met mooi weer. Ik heb zelf ook van 
een mooie vakantie mogen genieten. 

wel ik er natuurlijk zelf ook tussen liep heb 
ik met verbazing het schouwspel aangeke-
ken. Gelukkig oefent de kerk nog op veel 
mensen een aantrekkingskracht uit. Ook op 
veel jonge mensen. Het deed me goed om 
dat te zien. Tegelijk moest ik denken aan het 
steeds teruglopend kerkbezoek waar ook 
onze parochie mee te maken heeft en het 
steeds lastiger vinden van vrijwilligers voor 
het vele werk in de parochie. Het zal toch 
niet zo worden dat de kerk met alles daar-
aan verbonden alleen nog als een toeristi-
sche attractie mensen weet aan te trekken?  
En dat de mensen er alleen op af komen 
als er een souvenirwinkeltje in de buurt 
is gevestigd? Ik hoop van ganser harte dat 
het onze kerk lukt om een levende kerk te 
blijven met een bloeiende gemeenschap. 
Een kerk waar de mensen naar toe komen 

omdat ze zich ermee verbonden voelen, 
als bron van inspiratie en kracht. Een kerk 
waarvoor de mensen zich willen inzetten, 
op wat voor manier dan ook. Als kerkbe-
stuur doen wij in ieder geval ons best om 
dit in onze parochie voor elkaar te krijgen. 
We hopen dat we daarbij de medewerking 
krijgen van zoveel mogelijk parochianen. 
Op deze manier moet het ons lukken om de 
kerk voort te laten bestaan. En dan niet al-
leen als toeristische attractie.
Wil je meer weten over vrijwilligers werk 
voor de kerk of de parochie, neem dan con-
tact op met de parochiesecretaressen. De 
contactgegevens vind je op onze website 
www.johannesxxiiiparochie.nl en achter op  
deze Vierklank.

Erwin de Kever, voorzitter

Stadsgezicht van Assisi
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Bisschop De Korte viert eucharistie in Berkel

Bisschop de Korte

Tijdens zijn kennismakingsperiode in 
zijn nieuwe bisdom Den Bosch deed 
de nieuwe bisschop op zondag 3 juli 
onze parochie aan. Hij ging voor in de  
eucharistieviering in de Willibrorduskerk in 
Berkel-Enschot. Bisschop De Korte werd op 
1 juni geïnstalleerd als de nieuwe bisschop 
voor het bisdom Den Bosch. “Sindsdien heb 
ik onder andere alle dekenaten in het bisdom 
bezocht”, zo vertelde De Korte voorafgaand 
aan de viering. De Johannes XXIII Parochie is 
de eerste parochie van het dekenaat Tilburg 
die door De Korte bezocht werd. “Na de de-
kenaten is het nu tijd voor parochiële verfij-
ning”, aldus De Korte. Het verzoek om de vie-
ring mee te doen kwam heel onverwacht, gaf 
pastoor Van Eijk aan. “Maar we zijn er erg blij 
mee en vinden het ook fijn dat zoveel paro-
chianen vandaag in de kerk zijn.” 
Een aantal kerkgangers was speciaal voor 
de bisschop gekomen, een enkeling niet: “Ik 
hoorde dat de nieuwe bisschop er vandaag 
is. Maar daar kom ik niet voor, ik kom ge-
woon zoals elke zondag!” 
In zijn toespraak ging De Korte in op het 
evangelie van de dag en dat gelovigen er 
ook op uit trekken om de boodschap van 
Jezus over te brengen. Daarnaast legde hij 
een link naar het door de paus uitgeroepen 
jaar van barmhartigheid, waarbij gelovigen 
op worden geroepen tot vergeving.

tekst: Rudolf Robben

De Wereld Jongerendagen: een moderne pelgrimage
Van 18 juli tot en met 2 augustus hebben 
ruim honderd jongeren in de leeftijd van 
zestien tot dertig jaar vanuit het Bisdom 
‘s-Hertogenbosch deel genomen aan de 
Wereld Jongerendagen (WJD) 2016, die deze 
keer werden georganiseerd in de prachtige 
Poolse stad Krakau. Deze Wereld Jongeren-
dagen, de grootste bijeenkomst van jonge-
ren in de wereld, werden in 1986 door Paus 
Johannes Paulus II voor het eerst georga-
niseerd en sindsdien is het een evenement 
dat om de drie tot vier jaar plaatsvindt. In 
de regel wordt deze bijeenkomst de ene 
keer ergens in Europa gehouden, de andere 
keer buiten Europa. Deze editie vond plaats 
in Polen, de vorige Wereld Jongerendagen 
werden in Rio gehouden en in 2019 (zo is al 
bekend gemaakt) zullen katholieke jonge-
ren van over de hele wereld naar Panama 
trekken om samen met de Paus de mis te 
kunnen vieren.
Dit jaar mocht ik als begeleider de WJD in 
Polen meemaken. Opmerkelijk, omdat ik 
nooit als deelnemer aan het evenement 

heb meegedaan. De jongeren in de groep 
die ik (samen met nog een andere begelei-
der) onder mijn hoede mocht nemen had-
den die ervaring wel. Voor velen van hen 
was dit al de vierde editie waaraan zij deel-
namen. En hun enthousiasme kan ik zeer 
begrijpen. Het is een onbeschrijfelijke er-
varing om met ruim twee miljoen jongeren 
bijeen te komen en het katholieke geloof 
uit te dragen en te vieren. Een week lang 
werd de bevolking van Krakau getrakteerd 
op groepen die spontaan Marialiederen 
aanhieven, jongeren die, met de vlag van 
hun land van origine fier voorop, elkaar 
ontmoetten, souvenirs uitwisselden en 
uiteindelijk vrienden werden. Bovendien 
werden de Polen getrakteerd op een be-
zoek van Paus Franciscus, wat bijzonder op 
prijs werd gesteld in een land waar het ka-
tholicisme nog hoog in het vaandel staat.
De Wereld Jongerendagen, en de week er-
aan voorafgaand die in een naburig bis-
dom werden doorgebracht, zou je met 
recht een modern pelgrimage kunnen 

noemen. Een bedevaart met internationa-
le allure, elke keer ergens anders georga-
niseerd. Maar altijd met hetzelfde doel en 
eindbestemming: ontmoeting van gelovi-
ge jongeren uit alle landen van de wereld, 
kennismaking met de cultuur en geschie-
denis van een streek of stad, samen als 
symbool van de wereldkerk het katholieke 
geloof uitdragen en vooral ook samen dat-
zelfde geloof vieren, samen met de Paus 
en andere geestelijken. Het was een on-
vergetelijke gebeurtenis: van de warme 
ontvangst in de gastgezinnen, de vele ex-
cursies (waaronder naar het vernietigings-
kamp Auschwitz), de dagelijkse vieringen 
met jongeren en geestelijken vanuit heel 
de wereld en het uiteindelijke einddoel: de 
Eucharistieviering met Paus Franciscus op 
zondagochtend.
Over drie jaar is het in Panama te doen.  
Ik kan het alle jongeren, die in 2019 zestien 
jaar of ouder, zijn van harte aanraden!

tekst: Alexis Szejnoga
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Social media Volg je ons ook al 
via facebook?

www.facebook.com/
johannes23parochie

Al sinds mensenheugenis zijn velen ernaar op zoek: naar het 
antwoord op de vraag of God nu wel of niet bestaat. De discus-
sie laait regelmatig op. Nu eens leidt dat tot hartstochtelijke 
bevestigingen, dan weer tot hartgrondige ontkenningen. Het 
zal niemand verbazen dat bewijzen voor of tegen nog nooit zijn 
gevonden. Sterker nog: heden ten dage zal velen de vraag mis-
schien niet eens meer interesseren, laat staan het antwoord. 
Maar hoe belangrijk is eigenlijk de vraag en staat of valt je ge-
loof bij een bevestigend of ontkennend antwoord? Een gewe-
tensonderzoek.

Verborgen God

Veranderende Godsbeelden 
Al eeuwen lang hebben mensen zich steeds 
weer beelden van God geschapen. En  
even zoveel eeuwen lang veranderden deze 
beelden voortdurend en maakten ze plaats 
voor andere. Godsbeelden zijn ongetwij-
feld tijd- en cultuurgebonden. 
Zo ontstonden er in het verleden bijvoor-
beeld beelden van God als stoplap of horlo-
gemaker. Sommige godgeleerden verklaar-
den God zelfs dood en deden afstand van de 
traditionele gedachte aan het bestaan van 
een ‘persoonlijke’ God. Anderen stelden 
de eenzijdig mannelijke godsbeelden he-
vig onder kritiek. De eerste drie lessen van 
de oude katechismus (1948) waren er vol-
strekt duidelijk over: Hij bestaat gewoon, is 
onzichtbaar, eeuwig en almachtig, weet en 
ziet alles, heeft alles geschapen. De relatief 
recente katechismus van de katholieke kerk  
(1995) valt met de deur in huis door het van 
meet af te hebben over een oneindige, vol-
maakte en gelukkige God. En onze klassieke 
geloofsbelijdenis begint vol overtuiging 
met “Ik geloof in God, de Almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde”.

vanmorgen zag ik door de kieren
van de gesloten luiken licht
dat straalde over mijn gezicht
en al het stof als vuur deed vieren.
toen werd mijn kamer warm tot op het bot
en op de kast begon de klok te zingen
van ruisende herinneringen
en plotseling verscheen mij god.

Neeltje Maria Min

uit: Voor wie ik liefheb wil ik heten

Amsterdam, 1989

Twijfel en ontkenning

Wetenschap en techniek hebben in de laat-
ste decennia overtuigend aangetoond dat 
‘de dingen’ weliswaar hun geheimen heb-
ben, maar ook hun eigen wetmatigheden. 
Als het over godsbeelden gaat: God als ver-
heven persoon, als oude man met de witte 
baard of alwetende wijze die alle touwtjes 
in handen heeft en bestuurt, is anno 2016 
toch echt wel van het toneel verdwenen. 
Het onderzoek God in Nederland (2016) 
toonde onlangs aan dat momenteel slechts 
één op de vijf mensen nog gelooft in een 
persoonlijke God. 
Vraag is nu niet alleen, wat de grondtrekken 
zouden kunnen zijn van het huidige gods-
beeld, maar ook of in Zijn bestaan über-
haupt nog wordt geloofd. Want toegegeven: 
je komt Hem (of Haar) in onze moderne 
samenleving met veel vluchtige en opper-
vlakkige communicatie niet zo gemakkelijk 
meer tegen. Niet in de stilte van de natuur, 
in een liturgische viering of gebed, niet in 
de diepte van je ellende, tijdens de vreugde 
van een feest of in het contact met de an-
der. Hij (of Zij) is ook mij nog nooit versche-
nen en eerlijk gezegd neemt de twijfel over 
Zijn (of Haar) bestaan de laatste jaren eer-
der toe dan af. Los van de bewijsvoering, 
komt bij mij voortdurend de gedachte naar 
boven drijven of God toch eigenlijk niet een 
bedenksel van de mensheid is, een sluit-
stuk of verklaring voor een systeem. Dat 
klinkt misschien onvriendelijk, maar zo is 
het toch niet bedoeld. De Groningse hoog-
leraar Frits de Lange draaide er nog niet 
zo lang geleden in het dagblad Trouw niet 
langer omheen door te zeggen dat God nog 
goed paste in een oud wereldbeeld, maar 
tegenwoordig een zwerfsteen is geworden 
in het heelal. Hij rekende daarmee defini-
tief af met het godsbeeld van zijn jeugd. 
Ook arts-filosoof Bert Keizer liet er tijdens 

een interview in dezelfde krant geen enkele 
twijfel over bestaan: “Stel je eens voor dat 
God bestond, dan is het toch onbestaan-
baar dat ik dat niet in de gaten heb?” Dat 
beiden god(sdienst) en kerk eigenlijk niet 
nodig hebben om het leven hier op aarde 
zin en doel te geven, mag duidelijk zijn.

Blijven zoeken
Toch hoeft toenemende twijfel niet gelijk 
te staan met ontkenning. Anders gezegd: 
je hoeft niet meteen voor atheïst versle-
ten te worden wanneer je voorzichtig zoekt 
naar de balans tussen geloof en ongeloof. 
Ondanks het verminderend kerkbezoek en 
het dalend aantal gelovigen, het verdwij-
nen van kerken en de afnemende betekenis 
van religie en godsdienst in onze huidige 
samenlevingspatronen zullen we, denk ik, 
toch altijd op zoek willen blijven gaan naar 
de zin en bedoeling van ons leven. Deze 
zoektocht en het eindpunt ervan zal voor 
iedereen anders zijn; en het zou goed zijn 
elkaar daarbij met respect tegemoet te tre-
den. Persoonlijk denk ik de komende tijd 
misschien minder snel bij ‘God’ uit te ko-
men, maar eerder bij het diepst van mezelf, 
het wonder of de bron van het leven. Noem 
het ‘God’, als symbool of beleving van een 
onontdekte werkelijkheid die ons altijd zal 
blijven overstijgen. Want ‘God’ zal altijd an-
ders en groter zijn dan wij over Hem (of Haar) 
kunnen zeggen en denken. Of, zoals de Tje-
chische theoloog Tomas Halik het verwoordt: 
een mysterie waarmee je eigenlijk nooit 
klaar bent. Want anders dan problemen kun 
je mysteries niet oplossen. Je zult geduldig 
op de drempel ervan moeten blijven staan 
en zoeken. Misschien verschijnt God je dan 
plotseling, zoals Neeltje Maria Min ervoer. 
En misschien krijg je dan een gratis cadeau 
dat een extra dimensie aan je leven geeft. De 
basis van Zijn bestaan is immers vertrouwen, 
zien, horen en voelen: woorden die met je-
zelf, met je hart te maken hebben. 
Het godsbeeld van deze tijd zou ik een ‘ver-
borgen God’ willen noemen. Verborgen, 
maar niet afwezig. Want “God woont waar 
men Hem binnenlaat”, liet een joodse le-
raar in één van Martin Buber’s vertellingen 
tegen enkele geleerde mannen zeggen. Een 
verrassend antwoord op een eeuwenoude, 
moeilijke vraag.

tekst: Jan Simons
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Heilige van het seizoen: 
Sint Franciscus en dierendag
De allereerste dierendag vond plaats op 4 
oktober 1930. Een jaar eerder was tijdens 
een internationaal congres van de dieren-
bescherming die datum uitgeroepen tot 
werelddierendag om aandacht te vragen 
voor het welzijn van dieren. De keus viel op 
4 oktober omdat het ook de gedenkdag is 
van Sint Franciscus van Assisi. De heilige die 
bekend staat om zijn grote respect voor al 
het leven en dat van dieren in het bijzonder. 
Giovanni ( Johannes) Bernardone komt ter 
wereld in 1182 in Assisi, een plaatsje in de 
Italiaanse landstreek Umbrië. Zijn vader is 
een rijke lakenkoopman. Omdat zijn vader 
veel handel drijft in Frankrijk en daar op 
het moment van Giovanni’s geboorte ook 
verblijft, noemt hij zijn zoon Francesco; 
Fransmannetje. Tot op de dag van vandaag 
voelen katholieken, maar ook mensen die 
geen enkele binding met deze kerk heb-
ben, zich door hem geïnspireerd. Aanvan-
kelijk leidde hij een lekker rijkeluisleventje. 
Een visioen bracht hier op slag verande-
ring in. Alle (materiële) geneugten des le-
vens zwoer hij af. Vader Bernardone werd 
vreselijk kwaad en verstiet zelfs zijn zoon 
omdat hij de rijkdommen van de familie 
aan de armen gaf.
Na enkele jaren als kluizenaar te hebben 
doorgebracht ontdekte Franciscus zijn 
echte roeping: preken. Daarin legde hij 
veel nadruk op boetvaardigheid en vre-
delievendheid. De bevlogen Franciscus 
kreeg steeds meer aanhangers. In 1209 
stichtte hij de orde van de Minderbroe-
ders of Franciscanen. De oprichting van 
andere orden volgden. Hij wist zich daarbij 
gesteund door mensen als de heilige Cla-
ra. Franciscus, die meer van preken dan 
van organiseren hield, dook overal op. Hij 
werkte zelfs in Egypte. Als hoogtepunt in 
zijn leven zag hij zijn stigmatisatie: in 1224 
kreeg hij de wondtekens van Christus op 
zijn lichaam. Kort nadien schreef hij zijn 
beroemdste werk, het Zonnelied. Wan-
neer Franciscus ergens preekte, herstelde 

hij en passant in verval geraakte kerken. 
Op 3 oktober 1226 stierf hij. Op 4 oktober, 
de dag na zijn overlijden, werd het lichaam 
van Franciscus in een processie door de 
stad gevoerd naar de kerk van San Giorgio 

in Assisi, waar hij begraven werd. De dag 
waarop de processie plaatsvond (4 okto-
ber) werd gekozen tot zijn feestdag.

tekst: Frank Scheffers
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Misdienaar... iets voor jou? 
tijdens de Heilige Mis kan assisteren. Als 
misdienaar heb je een belangrijke taak tij-
dens de mis: je bent de assistent van de 
priester. Zonder jou zou hij alles zelf moe-
ten doen. Hij is daarom heel blij met die 
extra hulp. 
Op dit moment zijn er erg weinig misdie-
naars. Soms stoppen jongens en meisjes 
na groep 8 met misdienen. Omdat ze naar 
de middelbare school gaan denken ze dat 
ze minder tijd hebben om als misdienaar 
in de kerk te blijven helpen. Echter, met 
een groep van tien misdienaars ben je 1x 
per twee maanden aan de beurt om een 
uurtje te helpen in de kerk. Dat valt toch 
reuze mee?! Hoe meer misdienaars, hoe 
meer tijd ertussen zit voordat je weer aan 
de beurt bent. En als je het écht leuk vindt, 
dan mag je natuurlijk gerust vaker meehel-
pen. Om je te bedanken voor je inzet orga-
niseren we één keer per jaar een gezellige 
uitje! 

Als je je eerste communie hebt gedaan en je 
voelt: dat zou wel iets voor mij kunnen zijn, 
meld je dan bij de pastoor of bij mevrouw 
Tielemans. Je bereikt hen via pastoorvaneijk 
@johannesxxiiiparochie.nl, 013-5331216 of  
via saskia.tielemans@outlook.com,
013-5288113

tekst: Cees van der Poel

Kersttocht Biezenmortel 2016 
In 2000 werd de eerste kersttocht gehouden. Dit was het resul-
taat van het streven van de parochies van Berkel, Enschot en 
Udenhout om tot verdere samenwerking te komen. Er werd wel 
gesproken van de BEU-parochies. In elk dorp is sindsdien om de 
drie jaar de kersttocht georganiseerd. Verleden jaar vond de 15e 
editie plaats. Elke keer weer brengt de kersttocht veel mensen 
op de been. Volgens de dorpsraden draagt de tocht bij aan de 
sociale cohesie van de dorpsgemeenschappen.
Sinds het ontstaan van de kersttocht heeft 
de tijd niet stil gestaan. De drie parochies 
bestaan niet meer en zijn samen met de 
parochie van Biezenmortel opgegaan in 
de Johannes XXIII Parochie. Vanwege die 
samenvoeging is bij de Stuurgroep Kerst-
tocht het idee ontstaan om de kersttocht 
ook te gaan organiseren in Biezenmortel. 
Dit jaar zal dat voor de eerste keer gaan 
plaatsvinden. De kersttocht overschrijdt 
daarmee bestaande grenzen en is als het 
ware grensverleggend bezig. Maar wel met 
behoud van zijn eigen karakter. Van de 
trouwe bezoekers van de kersttocht wordt 

alleen gevraagd een stukje naar het oos-
ten te gaan. En komen de wijzen niet uit 
het oosten?

De kersttocht wordt op zaterdag 17 decem-
ber gehouden en de voorbereidingen zijn al 
gestart.
Vanwege het stratenpatroon van Biezen-
mortel is gekozen voor twee startmoge-
lijkheden. Eén nabij de kerk/Vorselaer en 
één ter hoogte van Capucijnenstraat 73. 
Het eerste startpunt is bedoeld voor de 
bezoekers, die over de weg vanuit Uden-
hout richting Helvoirt komen; de  tweede 

startplaats is voor de bezoekers, die vanaf 
Assisië en Gommelsestraat naar Biezen-
mortel willen gaan. Aan beide kanten van 
het dorp zullen borden dan wel verkeers-
regelaars de bezoekers wijzen naar de par-
keermogelijkheden. Ook de vertrektijden 
zijn aangepast. Deze liggen tussen 17.00 
uur en 18.00 uur. De te lopen route wordt 
vervolgens duidelijk aangegeven.

De Stuurgroep hoopt op veel (trouwe) be-
zoekers. En zoals ook in voorgaande jaren 
zal de Stuurgroep zijn best doen voor een 
stemmige en sfeervolle route.

John van Horen
Voorzitter Stuurgroep

Pas geleden had ik een gesprekje met Saskia Tielemans. Zij is 
vroeger jarenlang misdienaar geweest en heeft dit altijd leuk 
gevonden om te doen. Ook haar zoon is nu misdienaar. 

Vanuit die ervaringen heeft ze aangebo-
den om nieuwe misdienaars in te werken, 

zodat onze pastoor kan rekenen op een 
mooi aantal jongens en meisjes dat hem 
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Activiteiten 175-jarig bestaan Lambertuskerk
Op 7 oktober 2016 is het precies 175 jaar ge-
leden dat de St. Lambertuskerk te Udenhout 
door bisschop Cornelius de Wijkerslooth 
werd ingezegend. Reden voor onze Johannes 
XXIII parochie om begin oktober aandacht 
te schenken aan dit jubileum, want onze pa-
rochie is trots op dit prachtige kerkgebouw. 
De Lambertuskerk is een zogenaamde 
Waterstaatskerk en heel veel van dit type 
kerken elders in ons land, zijn begin vorige 
eeuw gesloopt, en dat had een reden. 
Waterstaatskerk is de benaming voor Ne-
derlandse kerkgebouwen die tussen 1824 
en 1875 met financiële steun van de lande-
lijke overheid werden gebouwd. Het ont-
werp en de bouw van dergelijke kerken was 
onderhevig aan de goedkeuring en controle 
door ingenieurs van het ministerie van Wa-
terstaat. Deze regeling werd ingevoerd om 
een einde te maken aan de oplopende con-
flicten tussen katholieken en hervormden 
over het bezit van oude kerken. Veel kerken 
uit de eerste decennia van de Waterstaats-
periode werden later vervangen omdat de 
bouwstijl niet meer als passend werd be-
schouwd voor katholieke kerken. Het verhaal 
gaat, dat toen in 1948 pastoor Karel Prinsen 
werd benoemd tot pastoor van Udenhout, 
hij in zijn eerste preek in Udenhout heeft 
beloofd dat hij van hun mooie Lambertus-
kerk “de schoonste kerk van het bisdom 
Den Bosch” zou maken. Daartoe heeft hij in 
1951 het kerkgebouw groots laten verbou-
wen door uitbreiding met de 2 zijbeuken. 
Daardoor kreeg het kerkgebouw zijn huidi-
ge vorm van een kruiskerk. Maar het bleef 
niet bij de buitenkant alleen. Ook nagenoeg 
het volledige interieur onderging een grote 
verandering waaronder de overschildering 
van de volledige plafondschildering naar 
eenvoudig wit. En natuurlijk dienen ook de 
kerkbanken hierin genoemd te worden. Ie-
dere bankwang is voorzien van een andere 
afbeelding, een meesterwerk gecreëerd van 
1955 tot 1959 door Leo Baümler. 
In 2012 werd de Lambertuskerk opgeno-
men in het boek ‘De 100 mooiste kerken van 
Noord-Brabant’. Voorjaar 2016 verscheen 
het boek ‘Kerkinterieurs in Nederland’ uit-
gebracht door het Museum Catharijnecon-
vent waarin 100 uitzonderlijke kerkinteri-
eurs extra worden belicht. Ook daar is de 

Lambertuskerk in opgenomen als één van 
de 100 kerken die een beeldbepalend inte-
rieur hebben. Pastoor Looijaard mocht op 
20 juni in Amsterdam een exemplaar van 
dit boek in ontvangst nemen (zie foto). 

De volgende jubileumactiviteiten vinden al-
len in de Lambertuskerk plaats:

Zondag 9 oktober om 10.00 uur: 
We beginnen dit jubileum met een plechti-
ge Eucharistieviering. Het parochiebestuur 
heeft bisschop Mgr. dr. G.J.N. de Korte van 
’s-Hertogenbosch hiervoor uitgenodigd en 
hij heeft geantwoord graag bij de viering 
aanwezig te zijn en als hoofdcelebrant voor 
te gaan. De viering wordt opgeluisterd door 
een samenwerking van enkele parochieko-
ren. Ook de gilden zijn vertegenwoordigd.

Zondag 16 en 23 oktober
van 14.00 tot 16.30 uur:
Gelegenheid tot bezichtiging van de Lam-
bertuskerk met om 14.30 en 15.30 uur 

uitleg door Tiny van Kempen over de his-
torie van het kerkgebouw en het interieur. 
Tevens is er een kleine expositie van kerke-
lijke gewaden en kerkelijke kunst.

Dinsdag 18 oktober om 20.00 uur:
Lezing door gastspreker Leo Fijen (bekend 
van KRO/NCRV/RKK-televisie) over de toe-
komst van de kerk. Hij is door het parochie-
bestuur uitgenodigd om ons in zijn lezing 
mee te nemen in de vraag: Wat moet er 
veranderen zodat de plaatselijke parochie-
gemeenschappen toekomst hebben? 
Aanvang 20.00 uur. (zie voor meer infor-
matie ook de speciale uitnodiging in deze 
Vierklank)

Iedereen is bij al deze activiteiten van harte 
welkom. Vooraf aanmelden is voor geen en-
kele activiteit nodig. De Lambertuskerk be-
schikt immers over 1000 zitplaatsen.

tekst: Tiny van Kempen, 
Penningmeester parochiebestuur

Inschrijving voor de Eerste Communie gaat weer van start.
Berkel en Enschot (zowel voor de st. Caeciliakerk als de st. Willibrordkerk): 
informatie-avond op 3 oktober om 20.00 uur in het zaaltje aan de st. Willibrordkerk.

Udenhout en Biezenmortel: Informatie-avond op dinsdag 8 november om 20.00 uur in Basisschool De Wichelroede in Udenhout.
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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
(mu.v. donderdag) 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 09.00 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 09.00 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

De bekende presentator en boekenschrijver Leo Fijen is door 
ons parochiebestuur uitgenodigd om zijn visie te geven over 
de toekomst van een parochie. 

Uitnodiging lezing

Op dinsdag 18 oktober geeft hij in de Lam-
bertuskerk te Udenhout hierover een le-
zing. Deze begint om 20.00 uur.
Het parochiebestuur wil graag een blik 
vooruit werpen naar de toekomst. We kun-
nen terugkijken op 175 jaar geschiedenis 
van de Lambertuskerk, maar wat brengt de 
toekomst voor onze gehele Johannes XXIII 
parochie? Leo neemt ons in zijn lezing mee 
in de vraag:
Wat is er nog voor een toekomst voor de 
Kerk, nu de Kerk steeds de wind van voren 
krijgt? Wat moet er veranderen zodat de 
plaatselijke parochiegemeenschappen toe-
komst hebben? 
Het parochiebestuur stelt uw aanwezigheid 
bij deze lezing zeer op prijs. U bent van har-
te welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig 
en de toegang is uiteraard gratis.

Leo Fijen is vooral bekend van zijn TV-werk 
bij KRO/RKK of van zijn boeken. Hij is Ne-
derlands historicus en journalist.  Hij is 
sinds 2014 hoofdredacteur journalistiek en 
levensbeschouwing van KRO-NCRV. Leo is 
presentator van het RKK-programma Ge-
loofsgesprek, iedere zondagochtend, voor-
afgaand aan de eucharistieviering. Vanaf 
1992 was hij presentator (en tot 2008 ook 
eindredacteur) van het RKK-programma 
Kruispunt, dat wekelijks bericht over kerk 
en samenleving. In 1999 ontving Leo de 
landelijke Spaanprijs voor zijn bijdrage aan 
het kerkelijk en geestelijk leven. Sinds 1 
juli 2016 is Leo Fijen directeur van de ka-

tholieke uitgeverij Adveniat, die in 2010 is 
voortgekomen uit de Katholieke Bijbels-
tichting. Hij blijft vanaf 1 juli ook eindver-
antwoordelijk voor Levensbeschouwing 
binnen de KRO-NCRV.

tekst: Tiny van Kempen

Nieuwe diaken 
Op 1 oktober begint de heer Ton van Kuijk als onbezoldigd 
diaken in onze parochie. De in Loon op Zand wonende diaken 
was hiervoor actief in een parochie in ś-Hertogenbosch en 
wilde graag dichterbij zijn woonplaats actief zijn. 

Onze parochie kan zijn hulp goed gebrui-
ken bij de werkzaamheden die het pas-
toraal team heeft. Pastoor Van Eijk geeft 
met nadruk aan dat diaken Van Kuijk 
géén vervanger is of wordt voor pater 
Sjef. Ook zal er niets veranderen in de rol 
van diaken Alexis Sjeznoga. “De nieuwe 
diaken heeft immers een baan van 40 
uur per week. Daarnaast zal hij wat tijd 
vrij maken voor het werk in de parochie.  

We zijn blij met zijn hulp binnen onze 
parochie”, aldus Van Eijk. “En zeker met 
versterking van het pastorale team. We 
zullen dan ook samen met diaken Van 
Kuijk en de andere leden van het team 
de taken opnieuw verdelen.” In de vol-
gende Vierklank zal Ton zich voorstel-
len.

tekst: Rudolf Robben


