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Waar is de pasgeboren Koning?

droom worden zij gewaarschuwd, daarom 
keren wij via een andere weg terug. Jezus 
heeft hen leven gegeven en zij willen Hem 
beschermen voor de dood. 
Wij worden ook uitgenodigd om Kerstmis 
in de kerk te vieren. Ongeacht wat ons be-
weegt om op weg te gaan naar Hem; Chris-
tus laat zich vinden, op een plaats die al 
onze verwachtingen te boven gaat. Hier is 
geen nauwkeurig onderzoek voor nodig. 
Het volstaat om de Blijde Boodschap te ver-
nemen en Hem te erkennen als de Messias. 
Hij is gekomen om ons te verlossen, het 
Kind dat in een voederbak ligt. Vele mensen 
zoeken Jezus. Wat verwachten wij van Hem? 
Wat verwachten wij als we naar de eucha-
ristieviering toe gaan? Het is beter alle ver-
wachtingen aan de kant te zetten zoals de 
wijzen dat deden. Het is beter gewoon op 
weg te gaan zoals de herders. Zij zien Hem; 
Hij die al hun verwachtingen overtreft.
Ik wens u allen zalige Kerstdagen en een ge-
lukkig Nieuwjaar.

Pastoor Juan van Eijk

Jaargang 7

Winter 2016

• Waar is de pasgeboren koning? 1

• Van het bestuur 2

• Broeder Richard 50 jaar 
 dirigent in Biezenmortel 2

• Lezing “De Toekomst 
 van de kerk” 3 

• Voorstellen nieuwe diaken 
 Ton van Kuijk 3 

• Jubilarissen Miet Pijnenborg 
 en Job Schapendonk van het 

Franciscuskoor 4

• In vredesnaam… 4

• Nieuw Onze Vader 5 

• Udenhoutse slipjacht kreeg
 de zegen van de pastoor 5

• Gewijde Hubertusbroodjes 
 voor bescherming tegen 
 hondsdolheid 6

• Nederlandse dag in 
 Rome tijdens Bisdomreis 6

• Kerkbalans 2017 7

• Fotoverslag vrijwilligersavond 8

• Priesterjubileum
 pastoor Van Eijk 8

In het kerstverhaal horen we dat mensen op zoek zijn naar de 
pasgeboren Koning. De ‘arme’ herders (Luc. 2,8) en de ‘rijke’ wij-
zen (Mat. 2,1) uit het Oosten gaan op weg. Ook koning Hero-
des wil het Kind bezoeken, maar voordat hij hiertoe overgaat, 
vraagt hij de wijzen een nauwkeurig onderzoek te doen. Hero-
des wil van hen een bericht horen, opdat ook hij het kind hulde 
kan gaan brengen (Mat. 2,8). Later blijkt dit een leugen te zijn, 
want Herodes wil het Kind doden (Mt. 2,13). 

Zowel rijke als arme, hooggeplaatste als 
eenvoudige mensen, zijn op zoek naar Je-
zus. De herders vernemen de blijde bood-
schap van de engelen en gaan op weg. Bij 
de stal aangekomen vertellen ze aan Jozef 
en Maria wat de engelen hen gezegd heb-
ben over het Kind (Luc. 2,17). De wijzen 
volgen een ster, die het teken moet zijn van 
de pasgeboren Koning der Joden. Als zij bij 
een eenvoudige stal aankomen zien zij de 
Koning. Het is voor hen geen teleurstelling, 
maar voldoet aan wat zij verwachtten. Om 
te onderschrijven dat Jezus de Koning is 
bieden zij goud, wierook en mirre aan. Voor 
de kerkvaders verwijst het goud naar de 
‘aardse’ Koning, het wierook naar de god-
heid van Jezus, terwijl de mirre verwijst 
naar de bittere dood die Hij zal ondergaan.  
De wijzen zijn ‘heidenen’ ofwel mensen die 
niet Joods zijn. Het wonderlijke is dat zij Je-
zus als de Messias herkennen en erkennen. 
Zij aanbidden Hem en geven Hem kostbare 
geschenken. De ogen van hun hart worden 
geopend bij het zien van het Kind. In een 
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Broeder Richard 50 jaar dirigent in Biezenmortel

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat broe-
der Richard van Grinsven gevraagd werd 
of hij dirigent van het Biezenmortelse 
mannenkoor wilde zijn. De toenmalige di-
rigent was gestopt en de gardiaan, pater 
Theobald, ging binnen de eigen klooster-
gemeenschap op zoek naar een vervanger 
en vond die in de persoon van broeder 

Richard van Grinsven die toen een studie 
volgde in het Kapucijnenklooster. Richard 
was een geschikte opvolger want hij kon 
orgel spelen en ook noten lezen. Het zou 
een “tijdelijke” oplossing zijn, voor onge-
veer een half jaar, verzekerde pater Theo-
bald. Nu, vijftig jaar later,  blijkt “tijdelijk” 
een rekbaar begrip te zijn. De nachtmis 
met kerstmis was de eerste dienst waarbij 
Richard als dirigent van het groot koor op-
trad. Niet lang daarna kwamen de eerste 
dames bij het koor zodat voortaan sprake 
was van een gemengd koor. Richard vindt 
het belangrijk dat er voldoende gelegen-
heid is tot samenzang: het volk moet (mee-)
zingen en het koor moet er plezier in heb-
ben, dus qua tekst en muziek moet de lat 
niet te hoog liggen. Het past in de Francis-
caanse mentaliteit die Richard hoog in het 
vaandel heeft staan. In 1968 nam Richard 
met zuster Marie-Cecile het initiatief voor 
de oprichting van een jongerenkoor. Ook 
van dit koor werd Richard de dirigent. Al die 
jaren is Richard naast een volle werkweek 
als reclasseringswerker minstens vier keer 
per week vanuit het Kapucijnenklooster in 
Tilburg naar Biezenmortel afgereisd voor 

repetities en kerkdiensten met zijn koren. 
Regelmatig ondernam Richard met de ko-
ren buitenlandse reizen  waarbij dan her en 
der ook gezongen werd in de plaatselijke 
kerken. Zo reisden de koorleden samen 
met hem af naar Spanje, Praag, Zwitser-
land en het Italiaanse Assisi. De reizen van 
jongerenkoor Bimoza werden de laatste ja-
ren samen met het Alphense jongerenkoor 
Cantal ondernomen want daar is Richard 
ook dirigent van. Tijdens de eucharistievie-
ring op zaterdag 12 november in de Biezen-
mortelse kerk kreeg Richard voor zijn ver-
diensten door Wim van Kempen, voorzitter 
van het Franciscuskoor, een speld opge-
speld die speciaal voor hem was gemaakt. 
Na afloop van de dienst was er in de Vor-
selaer een receptie waar Richard van vele 
(oud-)koorleden en parochianen felicitaties 
in ontvangst mocht nemen. Wethouder Van 
den Brand van de gemeente Haaren onder-
streepte tenslotte tijdens de receptie met 
een uitreiking van een speciale oorkonde 
nogmaals de verdiensten van Richard voor 
de Biezenmortelse gemeenschap. 

tekst: Frank Scheffers

Cruciaal in onze parochie zijn de torengroepen. Rondom elke toren hebben we een dergelijke 
groep van bijzonder betrokken vrijwilligers. Op welke manier kan het enthousiasme en de vita-
liteit in onze parochie bewaard blijven en zich ontwikkelen? Daarover is het parochiebestuur in 
overleg geweest met de torengroepen.

Aanleiding 
De torengroepen zijn ontstaan bij de fusie. 
Het nieuwe parochiebestuur wilde voorko-
men dat de afstand tussen bestuur en de vrij-
willigers en parochianen te groot zou worden. 
Daarom is er rondom elk van de vier kerken 
een intermediair ingericht: de torengroep. 
Het eerste doel daarvan is de signaalfunctie: 
het zijn van ‘oog en oor’ namens het pastoraal 
team. Daarnaast is de torengroep aanspreek-
punt voor parochianen in de toren. Verder 
gaat het om het onderhouden van contacten 
met vrijwilligers en werkgroepen binnen de 
toren. En tenslotte leidt de torengroep het da-
gelijkse beheer en de dagelijkse gang van za-
ken binnen het kerkgebouw en begraafplaats 
in goede banen. De torengroepen zijn nu vier 
jaar bezig. Ze hebben ontzettend goed werk 
gedaan in het ontstaan van eenheid in de 
nieuwe parochie. Het mooie is dat elke toren-
groep anders is, zoals feitelijk ook de vier oor-
spronkelijke parochies verschillend waren. 
Tegelijkertijd zijn we één parochie, dus naar 
buiten toe moeten we een eenheid uitstralen. 

Behoefte blijft
De nieuwe parochie is al een poosje een feit. 
Maar het werk van de torengroepen is niet 
af. De gemiddelde leeftijd van parochianen 
stijgt. Het aantal overlijdens ook. Het aantal 
kinderen dat gedoopt wordt, de eerste com-
munie doet, gevormd wordt neemt af. De 
ontgroening en vergrijzing heeft gevolgen 
voor kerkbezoek, vrijwilligers, koren, kos-
ters, misdienaars etc. En leidt ook tot een 
teruggang in de kerkbijdragen. 
We zijn er ons van bewust dat de oorzaak 
niet alleen ligt in demografische ontwikke-
lingen. Ook andere zaken kunnen meespe-
len, zoals wijzigingen in het pastorale team. 
Pastoor Pieter Scheepers en pater Sjef van 
Laarhoven zijn vertrokken. Pastoor Juan van 
Eijk en diaken Ton van Kuijk hebben hun in-
trede gedaan. Op vele terreinen moet een 
nieuw evenwicht ontstaan. Dat kost tijd. 
Enerzijds moeten we elkaar die tijd gunnen. 
Maar tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen 
wel om adequaat handelen. En dat gaan we 
doen!

Uitdagingen
Uitdagingen zijn er genoeg. Er zijn gelukkig 
ook al oplossingsrichtingen. De torengroep 
van Biezenmortel ziet goede mogelijkheden 
om als afzonderlijke eenheid zichtbaar te 
blijven in onze parochie. Het zou daarbij wel 
helpen als er een vast pastoraal aanspreek-
punt zou komen. Voor alle torens geldt dat 
eucharistievieringen gevarieerder worden 
als koren uitgewisseld worden. Ook lectoren 
en misdienaars zouden uitgewisseld kun-
nen worden. Nieuwe vrijwilligers durven 
zich niet altijd te binden aan voor een lange 
periode, maar vaak wel op ‘projectbasis’. 
Van een heel andere orde: de onderlinge 
communicatie moet beter want er gaat te-
veel goeds verloren vanwege slechte of slor-
dige communicatie. Het parochiebestuur 
wil hieraan de komende tijd gaan werken. 
Iedereen die ons daarbij wil helpen, is van 
harte welkom!

Johan Elshof,
secretaris

Van de bestuurstafel

Foto: Fotografie-Simone.nl
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Voorstellen nieuwe diaken Ton van Kuijk
Beste mensen,

Mijn naam is Ton van Kuijk, ik ben 61 jaar en 
woon in Loon op Zand. Door onze bisschop 
Mgr. G. de Korte ben ik per 1 september in de 
Johannes XXIII Parochie benoemd tot onbe-
zoldigd diaken. Onbezoldigd wil zeggen dat ik 
mijn werk als diaken uitoefen zonder dat ik 
hiervoor word betaald. Sindsdien heb ik som-
mige parochianen al wat beter leren kennen 
en andere nog niet. Daarom wil ik mijzelf in 
dit kort artikeltje wat nader voorstellen.
Van 1 december 2013 tot 31 augustus 2016 
was ik werkzaam als onbezoldigd diaken in 
de parochie H. Maria en H. Johannes Evange-
list te ’s-Hertogenbosch, Rosmalen en Empel. 
Als vrijwilliger uit Loon op Zand is de afstand 
naar Rosmalen, waar ik hoofdzakelijk werkte, 
best groot. Daarom was ik blij met de kans 
om als onbezoldigd diaken wat dichter bij 
huis te kunnen gaan ẃerkeń . Ik ben onbe-
zoldigd, dus het inkomen waarvan mijn gezin 
en ik leven, verdien ik in een seculiere baan 
van 40 uur bij Hoppenbrouwers Techniek in 
Udenhout. Ik werk daar als calculator/werk-
voorbereider industriële automatisering 
voor de afdeling Water. Ik ben altijd werk-
zaam geweest in de elektrotechniek. Vanaf 
1976 heb ik gewerkt voor een gecombineerd 
installatiebedrijf. Door een faillissement van 

dat bedrijf kwam ik eind 1993 zonder werk 
en ben ik een eigen elektrotechnisch instal-
latiebedrijf gestart. Na bijna 18 jaar is dit in-
stallatiebedrijf als gevolg van de crisis helaas 
in 2012 failliet gegaan. Na het verwerken van 
het faillissement ben ik in 2013 gaan werken 
bij Hoppenbrouwers Techniek. 
Al ruim 34 jaar ben ik getrouwd met Annie. 
Wij hebben 3 kinderen: Ilona is 31 jaar en ge-
trouwd met Stijn, Niels is 30 jaar en getrouwd 
met Demelza, Geert is 27 jaar en woont nog 
thuis. Wij zijn de trotse grootouders van 2 
kleinkinderen bij Niels en Demelza: kleinzoon 
Jurre van 5 jaar en kleindochter Jara van 3 
jaar. Mijn roeping tot geloofsverdieping is be-
gonnen toen ik ongeveer 50 werd. Met kinde-
ren die ouder en zelfstandiger werden, kwam 
ik steeds meer tot het besef dat er meer is 
dan alleen maar werken en geld verdienen. 
Het begon als vrijwilligerswerk, samen met 
Annie. We hebben 5 jaar lang in de vakantie 
een week gekookt en gezorgd voor een survi-
valkamp van ons bisdom voor jonge meiden 
van 12 tot 18 jaar. In die tijd ben ik begonnen 
met het volgen van diverse geloofscursus-
sen in ons bisdom.  Steeds meer begon God 
te roepen en ondanks alle drukte van werk 
en gezin die deze roeping naar de achter-
grond drukten, bleef Hij aanhouden mij te 
roepen. In 2009 ben ik daarom begonnen 

aan de opleiding tot permanent diaken op 
het Sint Janscentrum, het seminarie van ons 
bisdom. Na een studie van ruim 4 jaar, in de 
weekenden van vrijdagmiddag 18:00 uur tot 
zaterdagmiddag 16:00 uur, heb ik deze studie 
met succes afgerond. Op zaterdag 9 novem-
ber 2013 ben ik door Mgr. Hurkmans gewijd 
tot permanent diaken. Ik ben blij met mijn 
benoeming in deze parochie en hoop op een 
goede en vruchtbare samenwerking met u. U 
weet nu een klein beetje van mij, maar ik zou 
u in de toekomst graag beter leren kennen in 
persoonlijke ontmoetingen. 

Ton van Kuijk, diaken

Dinsdagavond 18 oktober gaf de bekende presentator en boe-
kenschrijver Leo Fijen een lezing in de Lambertuskerk waarin hij 
zijn visie gaf over de toekomst van de kerk. Feijen was door het 
parochiebestuur van de Johannes XXIII parochie uitgenodigd te 
komen spreken, in het kader van het 175-jarig bestaan van de 
Lambertuskerk.

Lezing “De Toekomst van de kerk”

Tijdens zijn lezing ging hij voor de pauze in 
op wat hij noemt de tien aandachtspunten 
voor de buitenkant. Onder die tien punten 
beveelt hij onder andere aan om als katho-
lieken vooral te kijken naar wat er wel is, in 
plaats van te focussen op wat er niet (meer) 
is. Daarnaast is het volgens hem belangrijk 
om in contact te blijven met de buitenwereld 
en die buitenwereld juist uit te nodigen, de 
deuren van de kerk te openen en niet bang 
te zijn om voor ons geloof uit te komen. Dat 
we weer meer moeten durven vertrouwen 
op de Heilige Geest.
In de pauze was er gelegenheid om het pas 
gepubliceerde boek “Loslaten en thuisko-
men” met brieven van Feijen en Monseig-
neur De Korte te kopen en te laten signeren. 
Na de pauze gaf Feijen vijf aandachtspun-

ten voor wat hij noemt de binnenkant. “Al-
les met betrekking tot de buitenkant heeft 
alleen zin als je ook aan de binnenkant ooit 
geraakt bent”, aldus Feijen. Voor dit deel van 
zijn lezing gebruikte Feijen de analogie van 
het huis, waar de onderdelen samen een ge-
heel vormen waarin God kan wonen. Zonder 
stilte, aandacht, geduld, relativering en ver-
binding kan God niet tot ons komen. Wan-
neer we meer deze elementen in ons leven 
inbouwen, is de kans groter dat we God ont-
moeten en door hem geraakt worden, zodat 
wij weer anderen kunnen raken.
Ondanks dat het onderwerp zeker niet het 
makkelijkste onderwerp is, bracht Feijen 
zijn aandachtspunten met veel passie, be-
vlogenheid en voorbeelden uit de praktijk, 
waardoor de punten gingen leven en het 

ruimschoots toegestroomde publiek goed 
aanspraken. 

Wie geïnteresseerd is in het boek van 
Leo Feijen en Monseigneur kan hiervoor 
terecht bij het parochiecentrum in Uden-
hout, waar nog enkele exemplaren voor-
radig zijn. Kosten 17,50 Euro.

Tekst: Marloes Robben
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Jubilarissen Miet Pijnenborg en Job Schapendonk
van het Franciscuskoor
Op zaterdag 12 november werd in Biezen-
mortel het Ceciliafeest gevierd. De heilige 
Cecilia was patrones van de muzikanten, 
instrumentenmakers en zangers. Tijdens 
dit feest werden behalve broeder Richard 
nog twee andere jubilarissen van het Fran-
ciscuskoor gehuldigd. Miet Pijnenborg is lid 
van het koor sinds 1976 en vierde dus een 
veertigjarig jubileum. De voorzitter van het 
koor memoreerde haar trouwe deelname 
al die jaren aan de repetities en de kerk-
diensten, zelfs wanneer dat vanwege licha-
melijke ongemakken lastig was. Miet kreeg 
de eremedaille van de Nederlandse Sint 
Gregorius Vereniging uitgereikt voor haar 
40-jarige lidmaatschap.  
De andere jubilaris was Job Schapendonk 
die sinds 2006 lid is van het Franciscuskoor 
en dus zijn tienjarige jubileum vierde. Job 
is de organist van het koor en tevens het 
jongste lid. Vanaf zijn 13e is hij koorbege-
leider op het orgel van het Biezenmortelse 
jongerenkoor Bimoza. Later neemt hij ook 
de begeleiding op zich van het jongeren-
koor Cantal in Alphen (NB) en tenslotte 

het Franciscuskoor in Biezenmortel. Job 
is onlangs geslaagd voor de opleiding tot 
muziekproducer maar weet ondanks dat 
hij druk is met zijn werk, een eigen cover-

band, de bouw van een nieuwe woning en 
zijn vriendin  toch tijd vrij te maken voor het 
Franciscuskoor. 

tekst: Frank Scheffers

In vredesnaam…
Vrede op aarde: ieder jaar met Kerstmis klinkt het overal weer 
in alle toonaarden, al eeuwenlang. Maar zoals gewoonlijk liggen 
droom en werkelijkheid helaas vaak ver uit elkaar. Vrede met 
Kerstmis is al langer niet zo vanzelfsprekend meer. Sterker nog: 
voor duurzame en mondiale vrede zullen we de handen flink uit 
de mouwen moeten blijven steken. En voor het vinden van vrede 
en rust in jezelf is het al niet anders: ook dat komt je niet zomaar 
aanwaaien.
Met het ingaan van de wintertijd brak in 
vroegere tijden de periode aan dat men een 
paar maanden dicht op elkaar zou moeten 
doorbrengen. Dat leidde meestal tot een ri-
tueel van allerlei goede voornemens, waarin 
de moeilijkheden van die gedwongen sa-
menkomst met zo groot mogelijke welwil-
lendheid moesten worden opgevangen. Als 
zodanig kan het zonnewendefeest van 21 
december – dat feitelijk aan de geboorte-
wieg van Kerstmis heeft gestaan – als een 
vredesfeest gezien worden. Maar dan toch 
vooral als een binnenhuiselijke vrede. De 
huidige gerichtheid op wereldvrede kwam 
aanvankelijk niet in beeld. Integendeel: de 
buitenwereld werd als ‘vreemd’ geweerd en 
kou, ellende, oorlog en ziekten werden als 
ongewenste vreemdeling buiten de deur ge-
houden. Vrede werd eerder beleefd als wel-

behagen dan afwezigheid van wereldwijde 
strijd en conflicten. 
Inmiddels leven we anno 2016. Kerst en vre-
de zijn de laatste decennia een moeizame en 
haast tegenstrijdige combinatie geworden. 
Want wanneer je de beelden en verhalen die 
ons via krant en televisie vrijwel dagelijks 
bereiken in ogenschouw neemt, dan lijkt het 
wel alsof de hele wereld in brand staat. Hoe-
wel de statistieken ons willen doen geloven 
dat agressie en criminaliteit afnemen, zien 
we tegelijkertijd dat de wapenindustrie eer-
der groeit dan dat deze krimpt. Wereldwijd 
woeden bloedige burgeroorlogen, schrikken 
vreselijke terreurdaden ons op, zien we hoe 
onschuldige mensen worden mishandeld en 
neemt agressie hand over hand toe. De term 
‘koude oorlog’ leek vergeten, maar duikt 
steeds vaker weer op. Uitgerekend de baker-

mat van ons westers christendom is een ui-
terst explosieve regio geworden.  Het totaal-
beeld van dit alles levert een wereld op vol 
tegenstellingen, uit balans, het evenwicht 
verloren. Natuurlijk, we bidden en overleg-
gen om vrede, want we willen niet dat van 
onze wereld een troosteloze ruïne wordt 
gemaakt. Maar vrede lijkt momenteel ver-
der weg dan ooit en oorlog soms angstwek-
kend dichtbij. Het blijft een vervreemdende 
ervaring: bidden voor vrede, terwijl op veel 
plekken in de wereld de oorlogsmachines 
op volle toeren draaien. En ook al is angst 
een slechte raadgever: steeds vaker houden 
we onze adem in voor wat er nog allemaal 
kan gaan komen; zeker met kerst zakt dan 
de moed je in de schoenen als het om vrede 
en veiligheid gaat.
‘Vrede op aarde’, zo luidde in de kerstnacht 

Foto: Fotografie-Simone.nl
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de boodschap van het engelenkoor. Mis-
schien moeten we terug naar de oorspron-
kelijke vredesgedachten van Kerstmis en 
vrede vooral zien als een innerlijk gebeuren. 
Anders gezegd: zoek met kerst vooral vrede 
in jezelf, rust in je hoofd, lijf en leden. De 
vindplaatsen hiervoor zullen voor iedereen 
verschillend zijn. Voor de één is dat mis-
schien de kerstnachtviering of het kerststal-
bezoek in de kerk, voor de ander de intieme 
sfeer in het gezin thuis of bij familie. En weer 

anderen vinden wandelend in de natuur of 
met een boek in een hoek rust en vrede in 
zichzelf. Hoe dan ook: van daar uit kijk je dan 
misschien toch weer eens met andere ogen 
en met een andere bril de wereld in. Niet dat 
daarmee de mondiale conflicten zijn opge-
lost of de dreigingen verminderd; het is goed 
dat kritisch realisme je met twee benen op 
de grond houdt. Maar de geboorte van een 
weerloos kind dat al meer dan twee eeuwen 
de wereldgeschiedenis mede bepaald heeft 

Udenhoutse slipjacht krijgt zegen van pastoor
Zaterdag 20 november werd voor de 2e 
keer na de herinvoering in februari 2016 de 
slipjacht hervat. Ondanks dat er vooraf ge- 
publiceerd was, dat er bij Herberg de Brand 
het begin- en het eindpunt was, stonden 
er toch nog een aantal mensen bij de kerk 
te wachten. Daar werd voorheen na de 
zegening vertrokken naar de startplaats. 
Zonder jachthoorn geblaas, maar wel door 
pastoor Looyaard gezegend vertrokken 30 
deelnemende ruiters en zo’n 25 Hubertus 
jagershonden bij herberg de Brand te vel-
de. Het was een prachtig schouwspel: zeker 
met dit mooie weer om zo de meute zien 
te vertrekken. Nog mooier zou het zijn als 
ze weer vanuit het centrum bij de kerk in 
Udenhout vertrekken, zodat er zeker nog 
meer mensen en kinderen van dit mooie 
spektakel kunnen genieten.  

Tekst en foto: 
Frans van Asten

en bij wie velen zin en betekenis voor hun ei-
gen leven vinden, kan misschien een beschei-
den, maar waardevolle bijdrage leveren op 
weg naar een vreedzame samenleving, zeker 
als mensen van goede wil zijn. Want vrede 
op aarde zou immers een blijvend verlangen 
moeten zijn, soms misschien tegen beter we-
ten in. Laten we daarom de hoop op vrede 
levend houden, in vredesnaam.

tekst: Jan Simons

Nieuw Onze Vader
Sinds de Advent, die zondag 27 november is ingegaan, bidden 
we een nieuw Onze Vader. In de pers was hier al volop aandacht 
voor. Ook in onze parochie hebben we een bijeenkomst georga-
niseerd. Uit de hele parochie verzamelden zich belangstellen-
den in het zaaltje aan de St. Willibrordkerk om te praten over 
dit gebed. 

De vertaling die we tot voor kort gebruikten 
was in 1974 gemaakt, bij de uitgave van het 
Altaarmissaal. Het is toen niet gelukt om 
tot een vertaling te komen voor de Vlamin-
gen en de Nederlanders. In het kerkelijke 
document ‘Liturgiam autenticam’, dat in 
maart 2001 is verschenen, is gevraagd om 
de liturgische vertalingen voor alle taalge-
bieden te herzien.  Eén van de wensen was 
één nieuwe versie van het Onze Vader in 
elke volkstaal.  Als we bijvoorbeeld op be-
devaart in Lourdes zouden zijn, dan bidden 
alle Nederlandstalige katholieken hetzelfde 

als Duitse, Franse of bijvoorbeeld Engelse 
gelovigen. Na 15 jaar is dan eindelijk een 
eerste stap gemaakt. 
Eén van de moeilijkheden was de verta-
ling van het woord Latijnse woord ‘tenta-
tionem’. We mogen dat niet vertalen met 
‘verleiding’. God verleidt ons niet, maar 
kan ons wel beproeven. Een beproeving 
is neutraal, want ze zet ons niet aan tot 
zonde. Verleiding daarentegen wil ons 
wel aanzetten tot zonde. Bij een beproe-
ving worden we getoetst. Het is een test, 
die soms nodig is om de balans te kunnen 

opmaken, waar ik sta. Het helpt ons om 
verder te groeien. We kunnen in ons leven 
op talloze manieren beproefd worden: het 
verlies van een baan, het overlijden van 
een dierbare, ziekte, moeilijkheden in de 
relatie. Het zijn allemaal dingen die ons 
aan het twijfelen brengen. In ons kan de 
vraag opkomen: waar gaat het om? Wat is 
nu belangrijk? Het is van belang het woord 
beproeving te zien in de hele context van 
de laatste zin van het Onze Vader: ‘En 
breng ons niet in beproeving, maar verlos 
ons van het kwade’. We bidden God, dat Hij 
ons helpt om staande te blijven in de be-
proeving, dat we voor Hem blijven kiezen 
en God ons wil verlossen van het kwaad. 
God wil immers dat we vóór Hem kiezen 
en staat ons bij. We mogen in alle omstan-
digheden op Hem blijven vertrouwen, die 
voor ons het beste wil.

tekst: pastoor Juan van Eijk
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Nederlandse dag in Rome tijdens Bisdomreis
Nee, het gaat hier niet over promotie van Nederlandse kaas, 
koetjesrepen, drop, hagelslag of stroopwafels in Rome, nee, 
het gaat over een bedevaart, een pelgrimage of, zo u wilt, een  
bezinningstocht.

Dit jaar is door Paus Franciscus uitgeroe-
pen tot een Heilig Jaar van Barmhartig-
heid. De Heilige Deur, die in iedere hoofd-
kerk aanwezig is, gaat alleen in een Heilig 
Jaar open. Een jaar lang mogen bezoekers 
met hun intenties door deze Heilige Deur 
de kerk betreden. Op 20 november is het 
Jaar van Barmhartigheid plechtig afge-
sloten en daarmee ook de Heilige Deur. 
De kieren rondom de deur worden zelfs 
dichtgemetseld tot een volgend Heilig 
Jaar.
Ruim tweeduizend Nederlandse pelgrims 
waren op 15 november in Rome, waar-
onder vier parochianen, samen met hun 
goedgemutste pastoor Juan. Tweeduizend 
mensen volgen in groepen met reisleiders 
hun eigen programma, waaieren uit over 
de Eeuwige Stad. Echter elke dag, op ge-
zette tijden, komen zij uit alle hoeken en 
gaten van Rome weer bijeen in één van de 
hoofdkerken, zoals St. Paulus buiten de 
Muren, St. Pieter, Santa Maria Maggiore 

en St. Jan van Lateranen. Het is een bewe-
ging als eb en vloed van een mensenzee.

Bewegen
Het zijn dagen van veel mensen om ons 
heen met wie je iets gaat ondernemen. We 
lopen veel, praten veel, zien veel, ontmoe-
ten elkaar, zijn samen stil, vieren samen, 
zingen samen, bidden samen, eten sa-
men, lachen samen. We zijn samen op weg 
naar eenzelfde doel. Mensen durven zich 
kwetsbaarder op te stellen binnen zo’n 
setting. Er wordt veel gedeeld en toever-
trouwd. Je mag bij de ander binnenkomen 
en andersom. Natuurlijk is het niet altijd 
zonder ergernis. Natuurlijk ben je niet ie-
dere dag even vief en monter. Het blijft 
een mensenzaak met alle hebbelijk- en on-
hebbelijkheden van dien. Maar dat houdt 
ons allert, ‘barmhartigheid’ is immers het 
thema. Zo worden het dagen van lichame-
lijk, maar zeker ook geestelijk en spiritueel 
bewegen.

Vieren
Eucharistie vieren, vesperviering, boetevie-
ring, zendingsviering. Er valt heel wat te vie-
ren in de Rooms-Katholieke Kerk. Met name 
bij de boeteviering dringt de betekenis van 
het vieren nu pas goed tot mij door. Door stil 
te worden in jezelf, kun je gaan zien waar je 
tekorten liggen, door je hart open te stellen 
voor de liefde van God kun je gaan bewegen 
in jezelf, sta je open voor heel worden. Dat 
mag je vieren. Je mag blij zijn in plaats van 
bedrukt en dankbaar in plaats van verloren. 
Het werkwoord ‘vieren’ past daar helemaal 
bij, het is mooi en blij van aard.

Behoeden en bewaren
De zeven werken van barmhartigheid, Paus 
Franciscus voegt er een achtste bij: heb 
zorg voor de aarde, het milieu. Werken van 
barmhartigheid zijn een mooie leidraad in 
ons leven. Zorgvuldig zijn naar jezelf, naar 
elkaar, de ander, de wereld, de schepping 
van God. Het is een opdracht in ons leven. 
Wij zijn hier te gast en hebben elkaar en de 
wereld te leen. Dankbaar jegens de Schep-
per, en met liefde alles van deze aarde zorg-
vuldig beheren, dat is wat ons beweegt.

tekst: Irene Schepens-Soons

Gewijde Hubertusbroodjes voor bescherming 
tegen hondsdolheid
Op 2 november werden door pastoor Juan 
van Eijk bij bakker Geerts in Biezenmor-
tel de zogenaamde Hubertusbroodjes ge-
wijd. Die konden dan daags daarna, op de 
feestdag van de heilige Hubertus, verkocht 
worden. Ook in de Berkelse kerk werden 
tijdens de gildemis met het Hubertusgilde 
op zondag 6 november enkele manden met 
Hubertusbroodjes gewijd. De naamgever 
van de broodjes is de heilige Hubertus. Zijn 
levensverhaal is doorspekt met legenden. 

Omstreeks het midden van de 7e eeuw 
werd hij geboren als zoon van de hertog 
van Aquitanië. Hij leidde een losbandig 
leven. Zijn leven nam een drastische wen-
ding toen hij tegen de kerkelijke wet in op 
Goede Vrijdag ging jagen. Net toen hij een 
hert wilde doden, verscheen er een stra-
lend kruis tussen het gewei van het dier. 
Hierdoor bekeerde Hubertus zich, kwam 
in dienst bij de heilige Lambertus en werd 
later diens opvolger als bisschop van Ton-

geren-Maastricht. Sint Hubertus staat nu 
bekend als de patroonheilige van de jacht. 
Volgens de legende ontving hij in Rome 
een sleutel waarmee hij hondsdolheid kon 
genezen en hij verrichtte tijdens zijn leven 
dan ook een groot aantal genezingen. Sint 
Hubertus is in onze streken de bekendste 
beschermheilige tegen hondenbeten en de 
belangrijkste geneesheilige van hondsdol-
heid. Als verweer tegen gevaarlijke honden 
bestond er een bezweringsformule die snel 
moest worden uitgesproken wanneer men 
zo’n hond op zich zag afkomen:  

Ik kwam al over Sint-Huibrechts graf 
zonder stok of zonder staf 

kwaden hond sta stille 
het is Sint-Huibrechts wille.

Om zich van zijn bescherming te verzekeren 
werden broodjes gewijd op zijn feestdag (3 
november). Volgens het bijgeloof zou het 
eten van deze broodjes met name bescher-
ming bieden tegen hondsdolheid. 

tekst: Frank Scheffers
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Exploitatie boekjaren 2014 en 2015 RK Parochie Heilige Paus Johannes XXIII

LASTEN  2015  2014
Persoonskosten e	 222.816 e	 220.662
Kosten onroerend goed kerkelijke gebouwen e	 115.133  e	 158.874
Kosten onroerend goed kerkelijk overig e	 14.698  e	 17.699  
Kosten onroerend goed beleggingen e	 10.473  e	 9.596  
Rente en lasten fundaties e	 2.261  e	 2.311  
Kosten eredienst e	 39.484  e	 40.339  
Kosten pastoraal e	 36.063  e	 43.431  
Verplichte en vrijwillige bijdrage e	 47.509  e	 58.672  
Beheerskosten e	 41.505  e	 35.999  
Incidentele lasten e	 10.020  e	 5.990  
Voordelig saldo 
Totaal Lasten e	 539.962  e	 593.573  

BATEN      
Bijdragen parochianen e	 299.586  e	 305.786  
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen e	 217.666  e	 214.731  
Incidentele baten e	 667  e	 53.422  
Nadelig saldo e	 22.044  e	 19.634  
Totaal Baten e	 539.963  e	 593.573

Adreswijziging
Pater Sjef van Laarhoven 

liet ons weten dat hij inmiddels
in Tilburg woont:

Pater Sjef van Laarhoven
Kapucijnenklooster, Korvelseweg 165

5025 JD Tilburg, 013 5375504
jozefvanlaarhoven@gmail.com

Niet vergeten! 

Kersttocht
Op zaterdag 17 december wordt de 

Kersttocht weer georganiseerd. 
Tussen 17.00 en 18.00 uur kunt u in 
Biezenmortel starten bij de kerk of
 ter hoogte van Capucijnenstraat 73

Het thema voor de komende actie 2017 is 
opnieuw: “Mijn kerk …”. Een open thema 
waar elke parochiaan het naar zijn eigen 
beleving zal invullen. Zo kan het voor elke 
parochiaan persoonlijk anders zijn, afhan-
kelijk van ieders ervaring. Mogelijk is onze 
parochie voor u de kerk waar u getroost 
wordt als er verdriet is, of juist de gemeen-
schap waar gelachen wordt als er wat te 
vieren valt. Waar u geïnspireerd 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 aan-
wezig is en blijft in onze samenleving? Dat 
de mensen in de kerk zich voor ons inzetten 
als we een beroep op hen doen? Dat we elk 
weekend naar een mooi verzorgde viering 
kunnen gaan? Dat de kerk er gewoon is?
Onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte, heeft 
onlangs zijn beleidsplan gepubliceerd on-
der de titel “Samen bouwen in vertrou-
wen”. Hij spreekt daarin de gelovigen aan 
op het geloof van hun doopsel. Er is zoveel 
katholiek leven als katholieken zelf waar 
maken. De parochianen zijn dé levende ste-
nen waarop de parochieopbouw rust. Maar 
een gezonde organisatie kan niet zonder 
een stevig financieel fundament. Natuurlijk 
is geld binnen de parochie geen doel, maar 
wel een noodzakelijk en belangrijk middel 
om de boodschap van Jezus Christus uit te 

kunnen dragen. De parochies in Nederland 
zijn helemaal afhankelijk van de bijdragen 
van hun parochianen: van u, van jou dus. 
Van onze giften worden de kosten betaald 
die gemaakt moeten worden zoals onze 
pastores en enkele beroepskrachten, maar 
ook de gebouwen, de vieringen, 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. Dat is 
het doel van onze parochie waarnaar wij 
streven. Een gemeenschap van mensen 
zijn die, ondanks alle verschillen, meerdere 
gemeenschappelijke zaken belangrijk vin-
den. De boodschap van Jezus Christus vie-
ren door verbondenheid, zorg en aandacht 
voor medemensen, elkaar vasthouden in 
blijdschap en verdriet. De actie Kerkbalans 
is de belangrijkste inkomstenbron van onze 
parochie om de waarden waarvoor de Jo-
hannes XXIII Parochie staat en die wij ieder 
op onze eigen manier belangrijk vinden, 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 vraag ik u of 
jou in het bijzonder om ook in 2017 aan de 
actie deel te nemen. En wist u, dat het peri-
odiek schenken aan de actie Kerkbalans via 
een 5-jarige overeenkomst met de parochie 
voor u én de parochie 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 opnemen in uw testament?
Hieronder treft u de financiële cijfers van 
de boekjaren 2014 en 2015. Zoals u kunt 
zien hebben we in 2015 hard gewerkt om 
de kosten te reduceren met ongeveer 10%.
Maar ook de inkomsten in 2015 zijn fors la-
ger. Daardoor resulteert er in 2015 opnieuw 
een financieel tekort. En de voorlopige cij-
fers van 2016 tonen geen rooskleuriger 
beeld. Opnieuw staan daarin de inkomsten 
onder druk en zal de parochie wederom 
eindigen in een financieel tekort. Tot op 
heden heeft de parochie dat steeds nog op 
kunnen vangen. Maar uw deelname aan de 
actie kerkbalans is voor onze parochie van 
steeds groter levensbelang. Immers zonder 
een goed financieel fundament ontbreekt 
een stevige buffer en komt de continuïteit 
in gevaar.
Daarom zijn uw bijdragen aan de actie 
Kerkbalans echt heel hard nodig om onze 
parochie in stand te houden en nieuwe ini-
tiatieven te ontwikkelen. Ik doe een beroep 
op u en jou, op alle parochianen binnen 
onze parochiegrenzen, om ook aan de actie 
Kerkbalans 2017 deel te nemen en te laten 
zien dat u zich verantwoordelijk voelt voor 
het katholieke leven binnen elk van onze 
vier dorpskernen. 

Tiny van Kempen, penningmeester 
kerkbestuur Johannes XXIII Parochie

Kerkbalans 2017
In januari 2017 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 zeer 
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 en 
Diaken T. van Kuijk. 

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

Fotoverslag vrijwilligersavond

Priesterjubileum pastoor Van Eijk

Foto’s: Cees van der Poel

Foto’s: Cees van der Poel
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