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Nieuws & inspiratie

Pastoraal team 

Gedachten over 
Johannes XXIII

Op weg naar de nieuwe
parochie:
zalige Paus Johannes XXIII

BIMOZA

Veelgestelde vragen

Pastoraal team
“Wij hebben straks geen eigen 
pastor meer” zeggen parochi-
anen soms. Maar we hebben 
er vier en ze hebben allemaal 
een auto! Ze zijn er zó, als dat 
nodig is. Eén pastoraal team 
voor de pastorale zorg in de 
Johannes XXIII-parochie. Ze 
gaan voor in vieringen, komen 
desgevraagd op huisbezoek 
en zijn via de noodtelefoon 
altijd bereikbaar. Als de hui-
dige parochies gaan fuseren, 
verandert er – vergeleken met 
nu – niets in de pastorale zorg. 
De kerk blijft van ons samen. 
Dat wás al zo en dat blijft ook 
zo! En gezien de verbonden-
heid met een bepaalde plaats 
en gemeenschap zijn de pas-
tores vooral aanwezig in hun 
eigen woonplaats. Pastoor 
Pieter Scheepers zal in de 
nieuwe parochie namens de 
bisschop de eindverantwoor-
delijkheid dragen; maar zijn 
collega’s: pastoor Godfried 
Loyaard, pater Sjef van Laar-

hoven en zr. Augusta de Groot 
delen in dezelfde opdracht. 
Op alle terreinen wordt er sa-
mengewerkt met vrijwilligers.

Aandacht, ontmoeting 
en verdieping 
Deze drie woorden geven aan 
waar de pastores aan willen 
werken: met de vrijwilligers 
zorgen voor levendigheid en 
enthousiasme rond de locale 

kerktorens. Aandachtig om-
gaan met gebed en liturgie, be-
langstellend en dienstbaar in 
de ontmoeting met elkaar en 
gericht op verdieping en inspi-
ratie. Als geloven maar verder 
gaat in onze streek. 
Tot de hoofdtaken van dat 
team behoren de planning en 
uitvoering van concrete pas-
torale activiteiten, de bewa-
king en afstemming van het 
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COLOFON
VIERKLANK is een uitgave van de 
vier parochiekernen Berkel – En-
schot – Udenhout – Biezenmortel. 
Vierklank wordt verspreid onder 
alle inwoners van de vier dorpen 
én alle voorkeurparochianen die 
elders wonen.

Het doel van Vierklank is: Een 
positieve bijdrage te leveren aan 
de levensvatbaarheid van onze 
geloofsgemeenschap in de vier pa-
rochiekernen, zowel nu als in de 
toekomst.

Mocht u willen reageren op de in-
houd of ontvangst van dit blad dan 
kunt u dit doen via het parochiese-
cretariaat.

Heel veel kerkgangers hebben op 
hun eigen wijze meegewerkt aan 
de totstandkoming van Vierklank, 
aan de verspreiding én aan de fi-
nanciering van Vierklank zodat 
dit informatiemagazine mogelijk 
werd.

Redactie:
De redactie van Vierklank is sa-
mengesteld uit een afvaardiging 
vanuit alle vier de parochiekernen:
• Cees van der Poel 
 (Berkel)
• Harold Vugs 
 (Enschot) secretaris
• Wim Maarse 
 (Udenhout) eindredactie
• Frank Scheffers 
 (Biezenmortel)
• Pastoor Pieter Scheepers 
 (pastoraal team) 
 teamleider 

Fotografie:
Masja Vlaminckx-Roosen

Ontwerp & vormgeving: 
Arjan Robben

Drukwerk: Elka - Tilburg

functioneren van de verschil-
lende werkgroepen en het 
doorspreken van de dagelijk-
se pastorale gang van zaken. 

Contactgroepen rond 
de torens 
Omdat de pastoor en zijn team 
zich inzetten voor de parochie 
als geheel, is het automatisch 
contact van de pastoor met 

de vrijwilligers rond een kerk-
toren niet altijd meer vanzelf-
sprekend. Daarom zullen er 
rond iedere kerktoren contact-
groepen gecreëerd worden 
voor de persoonlijke pastorale 
aandacht: 
• Oog en oor voor de lokale 

noden zoals zieken, mensen 
die huisbezoek nodig heb-
ben, nazorg rond rouw, e.d. 

• Motiveren en werven van 
vrijwilligers 

• Zorg voor regelen dage-
lijkse taken rond vieringen, 
uitvaarten, doopsels, koren. 

We denken dat het, het meest 
voor de hand ligt dat vragen 
vanuit de verschillende torens 
naar de pastoor en zijn team 
gaan of naar het bestuur. Van 
daaruit verdeelt men onderling 
de taken. Binnen het pastoraal 
team is daarom het persoons-
gebonden pastoraat (met name 
huisbezoeken e.d.) als „bijzon-
der speerpunt” opgenomen. 

Samenvattend 
De nieuwe parochie is één gro-
te geloofsgemeenschap rond-
om Christus en Zijn Evange-

’n Heerlijke mens, die paus 
Johannes 23. Hij keek met de 
ogen van zijn hart, was intel-
ligent, gemoedelijk en tege-
lijk voor den duvel niet bang. 
Deze man geeft mij hoop en 
vertrouwen dat het goed kan 
gaan in onze Kerk. En zo wa-
ren er vroeger en zijn er ook 
nu meer van die mensen, die 
het vertrouwen in ons opwek-
ken dat het goed kan gaan met 
ons. Denk maar aan Peerke 
Donders en zoveel andere 
goeie en stimulerende men-
sen op allerlei plekken op 
onze aarde (en in ons eigen 
dorp). Ik vind het een wen-
kend perspectief om de ge-
zamenlijke parochies van En-
schot, Berkel, Biezenmortel 
en Udenhout naar zo’n man 
als Johannes XXIII te gaan 
noemen. Daarom wil ik graag 
wat van hem vertellen.

Toen Roncalli (achternaam 
van Johannes XXIII) kape-
laan was, werd zijn bisschop 
in Rome aangeklaagd omdat 
hij niet recht in de leer zou 
zijn. De reactie van Roncalli: 
“Onze bisschop is een goede 
bisschop, want … hij luistert 
naar zijn mensen. Zo’n bis-
schop zal ik steunen”.

Hij was nog maar net paus, 
toen hij op bezoek ging in de 
gevangenis van Rome. Geen 
lieve jongens daar. Hij zei: “Ik 
ben naar jullie toegekomen, om 
mijn hart te leggen naast dat 
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van jullie en naast het hart van 
jullie vrouw en van jullie kinde-
ren. Ik hoor hun stemmen en … 
zelf heb ik eigenlijk ook maar 
een eenzame stem. Beschouw 
me als jullie broeder”. Hij raak-
te een goed plekje in die men-
sen aan en zoiets opent mensen 
en brengt hen verder.
Hij was in de tuin van het Vati-
caan aan het wandelen. Hij mij-
merde: “Al die verschillende 
kleuren van zoveel bloemen; 
wat een kleurenpracht. Zo zou 
onze Kerk moeten zijn: als een 
tuin vol kleurige bloemen, die 
opengaan in de morgenzon”.
Tijdens een viering in de Sint 
Pieter keek hij naar de koepel. 
“Kijk” zei hij, “in deze koepel 
staat van Simon geschreven: 
“Jij bent Petrus, jij bent een 
rots in de branding”. Ze zeg-
gen, dat dit ook van mij, deze 
paus, gezegd mag worden. Dat 
zal wel waar zijn en ik hoop 
het ook. Maar weet u, wat Je-
zus ook aan die Petrus gezegd 
heeft? Ga weg Satan, je bent 
voor mij een ergernis. Dat laat-
ste zou Jezus bij momenten 
ook wel eens van mij kunnen 
zeggen. Het zal er in mij beide 
wel zijn: rots en ergernis”.

Op een gegeven dag zei hij: “Zet 
alle ramen en deuren van onze 
Kerk open, want er moet een 
frisse wind doorheen”. Om die 
reden nodigde paus Johannes 
XXIII alle bisschoppen van de 
hele wereld uit om naar Rome 
te komen voor een concilie. En 

zo gingen een zwarte bisschop 
uit Afrika, een boerenbisschop 
die in Zuid-Amerika leefde te-
midden van landloze boeren, 
’n geleerde, ’n vasthoudende 
en ’n soepele bisschop – zo’n 
2000 van die mannen uit de 
hele wereld – gedurende en-
kele jaren telkens een paar 
maanden met elkaar in ge-
sprek; bijvoorbeeld over: 
“Hoe voelen ze in jullie cul-
tuur het Evangelie aan?”; “Wat 
zijn jullie maatschappelijke 
problemen”; “Hoe vieren ze 
bij jullie de sacramenten?”; 
“Hoe beleven ze bij jullie de 
relatie van man en vrouw?”; 
“Wat zijn jullie ergernissen?”; 
”Hoe dragen jullie aan de we-
reldvrede bij?”; “Hoe bevorde-
ren jullie de waardigheid van 
iedere mens?”; “Wat is onze 
kracht en onze zwakte en 
hoe helpen wij elkaar daarin 
verder?”. Enz. Enz. Johannes 
XXIII hoopte op zoveel vrij 
ademen en op een frisse wind 
in onze kerk en onze paro-
chie: een ontmoetingsplaats.

Ieder van onze vier kernen zal 
de eigen naam blijven houden. 
Samen nemen wij de naam 
van deze Goede Herder aan: 
Johannes XXIII. De sfeer van 
deze mens mag onze levens-
sfeer worden en onze sfeer 
van geloven met elkaar.

Pastor Hein Tops
Emeritus-pastoor

van Enschot

lie, met één pastoraal team en 
één bestuur, met een netwerk 
van kleinere gemeenschap-
pen en doelgroepen. Om haar 
opdracht te kunnen vervullen 
is een heldere daadkrachtige 
organisatie nodig met heldere 
verantwoordelijkheidslijnen. 
Hiermee bewerken we ener-
zijds eenvoud van bestuur en 
anderzijds zorg en aandacht 
voor de mensen en zaken 
rond de verschillende torens.

Pastoor Pieter Scheepers
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Op weg naar de nieuwe parochie: 
Zalige Paus Johannes XXIII
Op 7 december 2010 namen de kerk-
besturen van parochies St. Caecilia 
(Enschot), St. Joseph (Biezenmor-
tel), St. Lambertus(Udenhout) en 
St. Willibrordus (Berkel) een histo-
risch besluit. 

Zij besloten positief te reageren op voor-
nemen van het bisdom den Bosch deze 
4 parochies de bouwstenen te laten zijn 
van een nieuwe parochie. Unaniem werd 
ingestemd met de naam voor de nieuwe 
parochie: Zalige Paus Johannes XXIII-pa-
rochie met pastoor Pieter Scheepers als 
de beoogde pastoor. De eerste stap op het 
fusiepad was daarmee gezet.
Niet dat die intensieve samenwerking 
tussen de parochies iets totaal nieuws 
is: immers al op 18 juni 2001 tekenden 
de kerkbesturen van Berkel, Enschot en 
Udenhout een intentieverklaring voor een 
gestructureerde samenwerking die gestal-
te kreeg in de BEU. Eind 2005 werd gege-
ven de benoeming van nieuwe pastoors in 
Udenhout en Berkel-Enschot besloten de 
samenwerkingsovereenkomst in tact te 
laten, maar het functioneren van de BEU-
organisatie op een laag pitje te zetten. De 
goede ervaringen met elkaar in het BEU-
verband geven een vast vertrouwen in een 
goede afloop van de weg naar de nieuwe 
parochie. De besturen besloten ook een 
tijdspad voor het fusietraject vast te leg-

• financiën: is het zinvol een commis-
sie financiën in te stellen en zo ja hoe 
wordt die samengesteld, in welke mate 
worden de financiële administraties 
geïntegreerd, hoe ziet er de begroting 
van de nieuwe parochie eruit en blij-
ven begrotingen van de deelnemende 
gemeenschappen herkenbaar, wat te 
doen met de verschillen in tarieven en 
welk beleid voor de parochiebijdragen 
(bijvoorbeeld actie Kerkbalans), in 
welke mate dienen dagelijkse betalin-
gen te worden gecentraliseerd, wat is 
het vermogen van de nieuwe parochie? 

• keuze van ‘parochiekerk’: volgens wel-
ke criteria kan een parochiekerk geko-
zen worden zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan de vitaliteit van de huidige 
gemeenschappen en hoe definitief is 
een dergelijke keuze in de tijd gezien?

Voorwaar, een loodzware agenda voor 
de Stuurgroep, die dat zeker niet zonder 
de hulp van velen tot een goed einde kan 
brengen. Daarom zijn bijvoorbeeld de 
penningmeesters van de 4 besturen met 
een financieel medewerker van het bis-
dom al een keer bijeen geweest, en heb-
ben daar geruststellend kunnen conclude-
ren dat de nieuwe Zalige Paus Johannes 
XXIII -parochie op de korte termijn er fi-
nancieel gezond uit zal zien.

Kees de Graaf
Vicevoorzitter kerkbestuur 

St. Willibrordusparochie Berkel
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gen met Pinksteren 2012 als streefdatum 
voor de officiële samenvoeging van de pa-
rochies. Het jaar 2011 wordt gebruikt om 
de fusie voor te bereiden, zodat aan het 
eind van het jaar bekeken kan worden of 
die streefdatum reëel is en de kerkbestu-
ren in een gezamenlijke vergadering een 
‘go/no-go’-besluit kunnen nemen. Om de 
bestuurlijke lijn van de fusie uit te werken 
werd een Stuurgroep Fusie ingesteld.

Op 6 januari 2011 is de Stuurgroep Fusie 
voor het eerst bijeengeweest. Leden zijn: 
Kees de Graaf (Berkel), Nico Kwantes 
(Enschot), Noud van Houtum (Biezenmor-
tel) en Tiny van Kempen (Udenhout). De 
Stuurgroep wordt geadviseerd door Jac 
van Oppen, adviseur parochieontwikke-
ling van het bisdom den Bosch. Het ligt niet 
op voorhand vast dat de Stuurgroep ook 
het bestuur van de nieuwe parochie zal 
zijn, maar het ligt wel voor de hand en het 
is ook wenselijk dat enkele leden vanuit 
deze Stuurgroep ook straks in het nieuw te 
vormen bestuur zitting zullen nemen.

De Stuurgroep Fusie heeft als taak een 
‘startdocument Beheer’ voor te bereiden. 
Daarin komen de volgende thema’s aan de 
orde:
• bestuur: hoe wordt het bestuur van de 

nieuwe parochie ingericht, hoe groot is 
het bestuur en hoe wordt het samen-
gesteld, wat is het profiel voor de ver-
schillende bestuurders?
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veelgestelde vragen
Wat wordt de parochiekerk in onze 
nieuwe parochie?
Het aanwijzen van de parochiekerk is een 
proces dat zorgvuldig moet gebeuren. Dit 
gebeurt na overleg en na besluit van de bis-
schop op het moment dat de nieuwe parochie 
opgericht wordt.

Moet ik nu naar een andere kerk om 
mijn intentie op te geven? 
Nee. De locaties waar u nu uw misintentie 
doorgeeft -veelal pastorie of parochiecen-
trum - zult u ook in de nabije toekomst kun-
nen gebruiken.

Wordt onze eigen kerk nu gesloten 
en onze parochie opgeheven? 
Nee, in tegendeel. Het samengaan van paro-
chies is juist bedoeld om wat er in en rond 
de kerken gebeurt te laten doorgaan. Door 
samen te werken en middelen samen in te 
zetten krijgen de huidige geloofsgemeen-
schappen meer uitzicht op een levensvatbare 
toekomst. Wat er nu in kerken gebeurt aan 
vieringen, ontmoetingen en catechese kan 
dan juist gecontinueerd worden.

Aan wie moet ik nu mijn kerkbijdrage 
betalen? 
Voorlopig verandert er aan de financiële 
structuur van uw huidige parochie nog niets. 
U kunt dus uw kerkbijdrage betalen op de ma-
nier waarop u dat in het verleden ook deed.

Mooie speerpunten, maar de ouderen dan? 
De speerpunten zijn bedoeld om extra aan-
dacht te vragen voor kwesties waar veel pa-
rochies vaak niet aan toe kunnen komen. Veel 
van de huidige activiteiten in parochies zijn 
al voor en door ouderen. Het zijn veelal de 
ouderen in Nederland die de kerken dragen. 
Maar om een parochie nieuwe impulsen te 
geven is vaak wat extra’s nodig. Samenwer-
king biedt een kans om aandacht te geven 
aan zaken waar parochies door de tijd heen 
minder kracht en energie konden geven. Daar 
zijn de speerpunten voor bedoeld. Onze zorg 
voor ouderen blijft in en naast die speerpunten 
onverminderd doorgaan.

Zit straks in onze werkgroep nog de 
pastor van onze kerk? 
Op korte termijn blijven de werkgroepen in 
de parochies actief zoals ze zijn. Maar op lan-
gere termijn gaan de pastores van alle paro-
chies hun taken naar aanleiding van de speer-
punten opnieuw indelen. Dan kan het zo zijn 
dat u in uw werkgroep op later tijdstip met 
een andere pastor te maken krijgt. We willen 
tenslotte toegroeien naar een grote parochie.

Wat gebeurt er met de werkgroep 
waarvoor ik actief ben? 
De werkgroepen blijven het werk doen wat ze 
nu doen, want we zijn daar natuurlijk heel blij 
mee. Het kan zo zijn dat uw groep gevraagd 
wordt om samen te werken met groepen uit 
andere parochies.

door alle gezelligheid. In de pauze is er al 
gelegenheid om bij te kletsen. Behalve de 
koffie en thee wordt ook steevast gezorgd 
voor lekkere koeken. Die zijn aan het einde 
van de pauze dan ook altijd helemaal op. 

Zingen
De afgelopen jaren verzorgde Bimoza 
meestal de eucharistieviering in de Bie-
zenmortelse kerk op zaterdagavond. Nu, 
tot grote spijt van Bimoza, de viering op 
zaterdag is komen te vervallen zingt het 
koor regelmatig in de zondagse mis. Daar-
naast wordt regelmatig deelgenomen aan 
korenfestivals. Het koor zingt tweestem-
mig. Bimoza heeft namelijk de hoge stem 
(sopraan) en de lage stem (alt). Momenteel 
zijn er zes jongens bij het koor. Voor de 
muzikale begeleiding bespeelt één van de 
leden het orgel. Dat is altijd zo geweest, al 
hebben afgelopen jaren ook verschillende 
andere muzikanten zich bij het koor aan-
gesloten. Het drumstel en de gitaar in het 
logo van Bimoza verwijzen er nog naar. 
 
Website en hyves
Vanzelfsprekend maakt jongerenkoor Bimo-
za gebruik van de moderne media om hun 
activiteiten onder de aandacht te brengen. 
Sinds 2003 is de website www.Bimoza.nl in 
de lucht. De site was zelfs in 2009 genomi-
neerd tot beste zangsite van het jaar. Op de 
website kunnen jongeren die belangstelling 
hebben voor Bimoza zich eenvoudig aan-
melden om een keer vrijblijvend de repetitie 
bij te wonen. Daarnaast heeft Bimoza sinds 
2007 zelfs een eigen hyvespagina. Leden en 
oud-leden kunnen zich aansluiten en ook zo 
contact met elkaar blijven houden. Uiter-
aard is er de hoop dat het netwerk zo ook 
weer nieuwe enthousiaste leden oplevert. 

Frank Scheffers

Parochie 
op Hyves en 
Facebook
Ook de nieuwe Johan-
nes XXIII-parochie is al 
te vinden op facebook én 
hyves. Word ook vrienden 
en maak zo de nieuwe pa-
rochie al wat meer bekend 
onder de mensen!

BIMOZA, een enthousiast jongerenkoor 
uit Biezenmortel
Bimoza is het jongerenkoor van 
de Biezenmortelse parochie St 
Joseph. Het is een gezellige groep 
jongeren die graag samen zingt 
en plezier maakt. 

Het Biezenmortelse jongerenkoor werd 
al in 1968 opgericht door Pater Richard 
van Grinsven en zuster Marie-Cecile. In 
de eerste jaren was Richard de vaste or-
ganist. Vanaf 1975 is het Richards taak het 
koor te dirigeren of te “zwaaien” zoals hij 
het zelf noemt. Het koor bestaat behalve 
de dirigent op dit moment uit 14 leden, 
een kleine maar enthousiaste groep jon-
gens en meiden in de leeftijd van een jaar 
of dertien jaar tot voor in de dertig. 

Op tournee
De afgelopen 33 jaar ging het koor regel-
matig op tournee. Niet alleen in de buurt 
zoals bij andere parochies, het Elisabeth 
ziekenhuis, Vincentius of het Haarense 
bejaardenhuis maar ook verder weg. Zo-
als in 1982 naar Zwitserland waar het koor 
te gast was bij de dominee in het plaatsje 
Frick. Dat beviel zo goed dat het koor er 
nog twee keer op bezoek ging. De laatste 
keer samen met jongerenkoor Cantal uit 
Alphen waar Richard ook dirigent van is. 
Bimoza heeft een goede band met Cantal. 
In 1995 zijn beide koren nog op bedevaart 
geweest naar Assisi in Italië, het land van 
Sint Franciscus. Natuurlijk werd daar ook 
gezongen, uiteraard in het Italiaans, een 
hele belevenis. Uit de gemaakte foto’s blijkt 
de gezellige sfeer tijdens de uitstapjes.

Lekkere koeken
Op woensdagavond tussen zeven en acht 
uur repeteert Bimoza in de kerk van Bie-
zenmortel. Vaak loopt het nog wat uit 


