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Retraite

De retraite duurt 6 dagen, waar we afge-
zonderd zijn van de buitenwereld. Het is 
stil, om geleidelijk stil te worden in je zelf. 
Voor de een kost het veel moeite, terwijl 
de ander er goed mee om kan gaan. De ui-
terlijke stilte helpt om binnen te gaan in de 
stilte waar God tot jou spreekt. Je kunt zijn 
aanwezigheid ervaren en zijn Woord horen.
Wat doe je tijdens de retraite? Elke dag zijn 
er drie inleidingen: ‘s-morgens, ‘s-middags 
en ‘s-avonds. Elke inleiding geeft stof tot 
meditatie. Als een woord of zin blijft han-
gen, dan heeft dat jou iets te zeggen. Dit 
is het begin van de meditatie. Om de me-

ditatie te bevorderen, kun je bijvoorbeeld 
een stukje wandelen of werken in de tuin. 
Geleidelijk ervaar je steeds meer vrijheid 
om Gods woord te verstaan. Er is geen ruis 
meer. Innerlijk is er rust, ruimte en vrijheid 
om Gods Woord toe te laten in mijzelf. Als 
priester heb ik dat nodig, want ik leef in 
dienst van Hem.
Het ritme van af en toe een stille dag heb 
ik na mij priesterwijding vastgehouden. 
Daarvoor ga ik dan naar een klooster of een 
andere stille plaats, zoals bijvoorbeeld het 
bezinningshuis ‘Foyer de Charité in Thorn 
of het ‘Bezinningscentrum Emmaus’ in Hel-
voirt.
Een retraite volgen, kan je leven verande-
ren. Vroeger was het heel gewoon. Veel 
mensen gingen tenminste 1 keer per jaar 
op retraite. Deze bijzondere dagen van 
stilte geven de mogelijkheid om je leven 
te vernieuwen. Het enige wat nodig is, is je 
open te stellen voor wat de heilige Geest 
jou wil zeggen. Welk Woord blijft hangen? 
Wat doe ik hiermee? Verzet ik mij of open 
ik mij? God heeft voor ieder van ons een 
persoonlijk boodschap. Met de hulp van de 
heilige Geest kan ik: ‘Heer, hier ben ik, uw 
wil te doen is mij een vreugde.’

Pastoor Juan van Eijk

In de tijd dat ik op het seminarie zat, hadden we één keer per jaar 
een grote retraite. In dit artikeltje geef ik een kleine impressie 
van het verloop. 
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Van de bestuurstafel.
Vitaliteit (< Lat) v levenskracht; levensvatbaarheid. Een korte 
omschrijving in het Kramers’ Groot Woordenboek Nederlands uit 
1984. Midden juni 2017 levert het woord ‘Vitaliteit’ als zoekterm 
bij Google ongeveer 1.380.000 resultaten op. En op het moment 
dat u dit leest, zal dat aantal waarschijnlijk alweer gestegen zijn.

Over ‘vitaliteit’ wordt dus genoeg geschre-
ven. Maar ‘vitaal doen’ valt nog niet mee. 
Dat geldt ook voor onze parochie. Want hoe 
houden we onze parochie levenskrachtig 
en levensvatbaar? Die vraag ligt in het pa-
rochiebestuur regelmatig op tafel. Een een-
voudig antwoord is niet te geven. We zijn 
er wel van overtuigd dat ‘betrokkenheid’ 
één van de belangrijkste kernbegrippen is. 
Met een zekere regelmaat de eucharistie of 
andere vieringen bijwonen is daarvan een 
voorbeeld. Net zoals het kerkelijk vieren 
van scharnierpunten in het leven, zoals de 
geboorte/doop, de eerste communie, het 
vormsel, het huwelijk en huwelijksjubilea 
en het vertrouwen op een eeuwig leven na 
de dood. Betrokkenheid betekent ook het 
financieel ondersteunen van de parochie. 
Zoals elke andere vereniging, heeft ook de 
parochie te maken met uitgaven. 
We hebben ze nog. Nog steeds. Trouwe 
parochianen die regelmatig naar de kerk 
gaan. En die trouw financieel bijdragen in 
de collecte of de jaarlijkse kerkbijdrage.

Misdienaars en anderen
Een vitale parochie heeft niet alleen trouwe 

parochianen, maar ook trouwe vrijwilligers. 
De variatie is enorm: misdienaars, koorzan-
gers, kerkversierders, kerststalbouwers, 
begraafplaatsverzorgers, collectanten, 
koper/zilverpoetsers, koffieschenkers, to-
rengroepleden, financiële deskundigen, 
bouwkundigen, communicatieverzorgers, 
interieurverzorgers, werkgroepleden voor 
eerste communie, vormsel, kinderkathe-
chese, rouwbegeleiding, ziekenbezoek, 
kosters, acolieten, lectoren en notulisten. 
Dit alles: m/v. En waarschijnlijk vergeet ik 
nog de helft. 
We hebben ze nog. Nog steeds. Trouwe vrij-
willigers die hun taak in de parochie uitvoe-
ren. Ook als het thuis tegen zit. Of als het 
druk is op het werk. Of als de gezondheid 
achteruit gaat.

Nog steeds, ja. Maar hoe lang nog? 
Want de gemiddelde leeftijd stijgt rap. Het 
aantal betrokken parochianen en vrijwilli-
gers dunt uit. Niet alleen door vergrijzing; 
waarschijnlijk ook door de individualisering 
en het leggen van andere prioriteiten. 
Of omdat het geloof minder aanspreekt. 
Dan wel de geloofsdienaren, de bestuurs-

leden of een toevallige vrijwilliger.
Maar hoe terecht is het om de parochie 
op afstand te zetten? Wat gooi je daarmee 
weg? Welke kansen laat je daar mee liggen? 
Met name ook de kans om zelf verantwoor-
delijkheid te nemen?

Torengesprekken
Als parochiebestuur hebben we besloten 
om in alle vier de torens hierover met de 
parochianen het gesprek aan te gaan. Doel 
van het gesprek is: op welke wijze kan deze 
toren een vitaal onderdeel blijven van de 
Johannes XXIII-parochie? Het gaat daar-
mee nadrukkelijk om de toekomst van onze 
parochie en van de vier torens. Elke paro-
chiaan krijgt daarmee de kans om zijn/haar 
mening te uiten en om het verschil te ma-
ken. Liefst niet alleen in woord, maar ook 
in daad. 
We beginnen na de zomer met de toren St. 
Joseph. Creatief en zelfredzaam als de in-
woners van Biezenmortel zijn, verwachten 
we veel van dat gesprek. De andere drie to-
rens volgen daarna. 

Kunt u zolang niet wachten? Hebt u nu al 
ideeën voor een vitale parochie? Aarzel dan 
niet om het gesprek aan te gaan met één 
van de leden van het pastoraal team of het 
parochiebestuur.

Johan Elshof
Secretaris van het parochiebestuur

Grote schoonmaak orgel St. Caeciliakerk
Halverwege de jaren tachtig 
was het oude orgel van de St. 
Caeciliakerk in zo’n slechte 
staat dat het niet meer gere-
pareerd kon worden. Omdat 
een nieuw traditioneel pijp-
orgel te duur was, dacht men 
aanvankelijk aan de aanschaf 
van een groot huisorgel met 
houten pijpen. 

Na informatie bij orgelmaker Gerrit Klop in 
Garderen was deze zo enthousiast over het 
idee een orgel voor een kerk te bouwen dat 
hij een zeer aantrekkelijk aanbod deed. Het 
eindresultaat is het huidige orgel dat met Pa-
sen 1993 officieel in gebruik werd genomen.
Het orgel wordt dus al bijna 25 jaar be-
speeld en door organisten en kenners zeer 

zien hoe verschillend van afmeting de pijpen 
zijn. Zij zijn bovendien gemaakt van verschil-
lende houtsoorten. Behalve blank Frans ei-
ken, perenhout en ebben zijn ook red cedar, 
spruce, magnolia en ahorn gebruikt. 

Het orgel is weer als nieuw en we hopen dat 
het nog lang gebruikt zal worden als onder-
steuning van de zang tijdens de vieringen 
en voor speciale concerten.

Torengroep St. Caecilia

Foto: Marcel Panis

gewaardeerd om zijn mooie klank. Maar de 
laatste tijd bleef er af en toe een toets han-
gen en er waren wat kleine probleempjes. 
Een onderhoudsbeurt was nodig en begin 
mei kwamen Henk Klop, die inmiddels het 
bedrijf van zijn vader Gerrit heeft over-
genomen, en (klein)zoon Niels het orgel 
schoonmaken. Alle pijpen zijn losgehaald en 
gereinigd en daarna is het orgel opnieuw in 
elkaar gezet en gestemd. Op de foto’s kunt u 

Foto: Marcel Panis
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Dit jaar ontvingen twee vrijwilligers die zich al lange tijd inzet-
ten bij de Johannes XIII-parochie een lintje van de koning. Bei-
den ontvingen een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje  
Nassau. Het zijn Bart Vissers uit Biezenmortel en Piet van Galen 
uit Udenhout.

Koninklijke onderscheidingen voor 
twee parochievrijwilligers

het gemengd koor Udenhout, parochie-
postbode en als klusjesman.  Piet is daar-
naast vrijwilliger bij de openbare Jenaplan-
school De Mussenacker en de Hulpcentrale 
Udenhout. Sinds 2005 is hij actief als vrij-
williger voor projecten die brillen inzame-
len voor de plaatselijke bevolking van Bali 
en Sri Lanka. 

Frank Scheffers

bij het plaatsen van de kerstal, het ope-
nen en sluiten van de Damianokapel in de 
Biezenmortelse kerk en hij maakt de hou-
ten herinneringskruisjes die na het over-
lijden van een Biezenmortelse parochiaan 
een tijdje ter herinnering op een speciaal 
plekje in de kerk worden opgehangen en 
daarna aan de nabestaanden worden mee-
gegeven. Naast de parochie zet Bart zich 
in voor stichting De Gemeenschap die ge-
meenschapshuis de Vorselaer beheert, als 
penningmeester- secretaris van de KBO, 
vrijwilliger bij Biezenmortel Heartsafe en 
als secretaris/wedstrijdleider bij de Biezen-
mortelse Biljartclub. 

Piet van Galen, koster van de St. Lamber-
tuskerk zet zich ook al geruime tijd zeer 
actief in voor de samenleving. Hij is sinds 
1988 actief als vrijwilliger binnen de paro-
chie; naast het kosterschap ook als lid van 

Bart Vissers is vanaf 1993 vrijwilliger bij de 
St. Josephkerk in Biezenmortel. Hij is actief 

In al die jaren hebben wij als koor ver-
schillende dirigenten, pianisten, andere 
instrumentalisten en leden de revue zien 
passeren, maar één ding is altijd hetzelfde 
gebleven – in de woorden van één van onze 
nieuwste leden: 
Liefde voor muziek, vriendschap en gezel-
ligheid, dat is iets wat je vindt bij Pippijn. 
Een groep fantastische mensen waar je 
veel plezier mee kunt hebben en die altijd 
voor je klaarstaan. Dat is hoe ik het zie. De 
eerste keer dat ik kwam kijken en repete-
ren was er meteen een goede sfeer en ik 
ben dolblij dat ik nu in dit leuke koor zit. 
Na bijna twee jaar vind ik het nog steeds 
geweldig, de muziek, de sfeer. Wanneer 

je bijvoorbeeld een lied gaat instuderen, 
driestemmig, en je hoort het apart van el-
kaar dan denk je bij jezelf: “Dit klinkt wel 
goed,” maar als je het dan samen hoort, 
alle drie de stemmen: Liefde voor mu-
ziek...gewoon MAGISCH. – Mirthe van Heel

Dit is precies de kracht van Pippijn: vriend-
schap en gezelligheid combineren met het 
streven om met zijn allen mooie muziek 
te maken. Dat is zeker weten één van de 
redenen waarom Pippijn al 30 jaar met zo-
veel plezier actief is.

En dat moet natuurlijk gevierd worden! Op 
22 oktober 2017 zullen er in de Willibror-
duskerk een feestelijke jubileumviering 
en een magisch concert plaatsvinden. Dat 
wilt u niet missen! Meer informatie volgt, 
maar noteer de datum alvast in uw agen-
da. Hopelijk zien we u dan.

Jongerenkoor Pippijn

30 jaar Pippijn!
In november 2017 bestaat Jongerenkoor Pippijn alweer 30 jaar. 
Het begon allemaal in de Willibrordusparochie, met gezellige re-
petities in het parochiezaaltje en regelmatig een viering in de 
kerk. Daarin is tot op de dag van vandaag weinig veranderd. De 
vleugels worden af en toe uitgespreid naar andere locaties, maar 
ook binnen de Johannes XXIII-parochie is Pippijn regelmatig te 
beluisteren.

Foto: Fam. Vissers

Foto: Pieter Michielsen
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‘Geweldig!’, dat is in één 
woord samengevat hoe het 
was met de fietstocht, ‘Rondje 
Johannes XXIII’. We kennen 
natuurlijk de streek wel waar 
we doorheen fietsten, maar 
toch kom je soms op plekken 
waar je maar zelden eerder 
geweest bent.

Het samen onderweg zijn is zeer genoeglijk 
en schept een zekere band. Tijdens het fiet-
sen ontmoette ik een mevrouw uit Uden-
hout, die daar nog maar 14 dagen woonde. 
Zij kende de streek helemaal niet en leerde 
zo de omgeving een beetje kennen.
De start in Berkel was al een verrassing: 
we werden ontvangen met koffie en gebak. 

Verslag van een bijzondere tocht
Na de gastvrije ontvangst vertrokken we 
in een rustig tempo. Vooraf gegaan door 
Jan van Esch kwamen we aan in de Brem 
bij het Maria kapelletje. Ik heb een beetje 
medelijden met Maria daar omdat ze daar 
zo eenzaam en schijnbaar verlaten staat.  
Gelukkig zijn er ook hier weer vrijwilligers 
die goed voor haar zorgen. Met een gezon-
de versnapering weer verder via Udenhout 
naar Biezenmortel. 
In Biezenmortel aangekomen, bezochten 
we de kerk, waarna ons een drankje en een 
lekkere krentenbol werd aangeboden.  Na 
deze korte stop fietsten we vervolgens naar 
de Maria kapel in de Schoorstraat te Uden-
hout. Deze kapel herinnert aan de oorlogs-
slachtoffers. Na een hartige versnapering 
vervolgende we onze tocht naar de kerk in 
Udenhout. In deze mooie kerk konden we 
het iconen schilderen bewonderen. In de 
Vuurhaard, die naast de kerk staat, kregen 

we een loempiaatjes, verzorgd door de 
vluchtelingen die daar tijdelijk verblijven.
De laatste stop ging naar Enschot waar we 
in de kerkzaal hartelijk werden ontvangen 
met muziek van de Elckerlyc Speellieden. 
In het parochiezaaltje was het een gezellig 
samen zijn. We kregen een kop warme soep 
en een worstenbroodje. Zoals ik al zei: ‘een 
heel leuk rondje “kerkelijk” samenzijn’. 
Als laatste, maar zeker niet op de laatste 
plaats, heel veel dank aan allen, en dat zijn 
er veel, die dit allemaal uitstekend organi-
seerden. Er is natuurlijk heel veel voorbe-
reiding voor nodig: o.a. fietstocht uitzetten, 
folders, fotopuzzels enz. enz. 
Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers die 
met liefde voor de medemens deze tocht 
mogelijk maakten.

Bert van Hest

In plaats van zijn gebruikelijke uitnodiging 
voor koffie en thee in de parochiezaal vroeg 
pastoor Juan van Eijk op zondag 26 maart 
Sjef Roosen even naar voren.
Tijdens de viering zal hij misschien wel een 
keer gedacht hebben: “Wat zijn er veel fa-
milieleden en bekenden in de kerk die ik 
anders niet zie,” maar dat had zo zijn reden, 
bleek, toen de pastoor Sjef begon toe te 
spreken. Het bestuur van de Johannes XXI-
II-parochie had namelijk besloten Sjef te on-
derscheiden met nieuw parochie-medaille 
voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger.
Voor de kerkgangers is Sjef  geen onbe-
kende door die jarenlange  activiteiten als 
vrijwilliger in en rondom de Berkelse Wil-
librorduskerk. Het bekendst is Sjef waar-
schijnlijk als beheerder van het kerkhof en 
de parochiële rouwkamer.

Een paar feitjes op een rij:
na al in 1984 lid te zijn geworden van de 
toenmalige parochievergadering ging hij 
zes jaar later ook zorg dragen voor de we-

Vrijwilliger Willibrorduskerk

Sjef Roosen

kelijkse versiering in de kerk. En naast be-
heerder van de rouwkamer(1992) werd 
hij in 2002 ook nog kerkhofbeheerder 
als opvolger van Jan van der Poel. Aan 
zijn oproep om kerkhofvrijwilligers via 
De Nieuwe Schakel kreeg hij aanvankelijk 
maar één reactie en dus ging  hij maar zelf 
op pad om mensen te vragen. Binnen de 
kortst  mogelijke tijd had hij een lijst met 
voldoende namen om twee (!) ploegen te 

vormen die elke week afwisselend een 
voormiddag onderhoud wilden uitvoeren 
op het kerkhof; een groep die zichzelf min-
of-meer aanvult.
Duidelijk zal zijn dat het koffie-drinken na 
de zondagviering uitliep in een regelrechte 
receptie voor Sjef. En die was ook op z’n 
plaats, want: dik verdiend!

Cees van der Poel

Foto: Johan Elshof

Foto: Cees van der PoelFoto: Johan Elshof

Foto: Cees van der Poel
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Het St. Franciscuskoor in Biezenmortel 50 jaar
Het gemengd koor St. Franciscus uit Biezenmortel bestaat in 
2017 vijftig jaar. Het koor bestaat al langer maar vijftig jaar ge-
leden kwamen de eerste dames er bij en werd het een gemengd 
koor. Dirigent Richard van Grinsven en koorlid Riet Coppens-
Kuijpers vertellen over de afgelopen periode. 

De jaren vlak na het Tweede Vaticaans Con-
cilie waren een tijd van grote vreugde. Er 
kwam openheid in de kerk. Zij werd minder 
klerikaal. Het “Volk Gods” kreeg zijn deel in 
de beleving van het geloof. Het werd een 
tijd van opbouw van een nieuwe en meer 
eigentijdse vormgeving aan de liturgie. Er 
was geen handleiding van: dit moet zus of 
zo. En dat was volgens Richard ook maar 
goed ook: want liturgie is een zich steeds 
vernieuwend gebeuren. 
Richard vertelt: “toen ik eind 1966 het di-
rigentschap van het mannenkoor overnam 
en me het Nederlands repertoire eigen 
maakte, kwam vanzelf de vraag om het 
koor om te vormen tot een gemengd koor 
met een gemengde polyfonie”. De mannen 
waren in meerderheid akkoord en spoedig 
waren er voldoende Alten en Sopranen ge-
worven zodat er geleidelijk aan begonnen 
kon worden met twee– of meerstemmige 
Nederlandse gezangen. Na een proefjaar 
toonden alle leden zich tevreden met de 
nieuwe koers, ook de mensen in de kerk die 
zich meer en meer betrokken voelden bij de 

vieringen. Dit was mede het gevolg van het 
voorbeeld dat de Kapucijnen gaven in deel-
name in zang en gebed. Het koor heeft altijd, 
qua stemverhouding,  een goede samenstel-
ling gehad. Het aantal dames was net ietsjes 
meer dan het aantal mannen.
De onderlinge sfeer is altijd goed geweest, 
ook al schrok men niet terug voor stevige 
discussies. “De muziekkeuze was aan mij”, 
gaf Richard aan om vervolgens te bena-
drukken dat het koor uiteindelijk wel het 
fiat moest geven.
 
Het volk moet zingen
Richard vervolgt: “bij de keuze van reper-
toire heb ik mijn uitgangspunten. Voorop 
staat: wat past bij de lezingen, de thema-
tiek? Vervolgens moet er voldoende gele-
genheid zijn tot samenzang. Dat heb ik al-
tijd vastgehouden: Het volk moet zingen”. 
Verder moeten de koren er ook plezier in 
hebben en op geëigende momenten in de 
liturgie zich kunnen laten horen. Richard 
geeft aan dat de lat dan zowel qua tekst als 
muziek niet te hoog kan liggen.      

Leden van het eerste uur
Riet Coppens en Nelly Pijnenburg zijn twee 
dames van het eerste uur. Altijd zijn ze er. 
Zelfs op de drukste tijden thuis, bij haar 
café de Rustende Jager, kwam Nelly eerst 
zingen. Riet vertelt dat ze altijd al was ge-
boeid door muziek. “Het is ook voor een 
groot gedeelte ook mijn hobby”, vertelt ze. 
“Ik heb een cursus muzikale directie ge-
volgd en liturgische vormgeving bij de St. 
Gregoriusvereniging”. “Zo weet zij vaak nut-
tige informatie te geven bij het instuderen 
van liederen en treedt zij nogal eens op als 
dirigente”, vult Richard haar aan. Al is het 
koor tamelijk klein, de kwaliteit wordt ge-
waardeerd. ‘buitendorpse mensen’ spreken 
vaak hun bewondering uit voor de muziek-
keuze en de uitvoering. 
Wat Riet nog wel even graag gezegd wil heb-
ben is dat het belangrijk is dat er weer wat 
(jongere) nieuwe aanwas bijkomt. Zo blijft 
het koor ook in de toekomst dynamisch. 
Het muziekprogramma is er ook geschikt 
voor.

Samen op reis
Richard en Riet zijn het er samen over eens 
dat één van de mooiste gebeurtenissen wel 
de reis met het St. Franciscuskoor naar As-
sisi is waarvoor vooral Johan Kuijpers zich 
heeft ingezet. Het was een heel bijzondere 
reis die stemde tot grote vreugde bij de le-
den. Het was een prettige, vrolijke en reli-
gieuze tocht die door iedereen als heel bij-
zonder is ervaren.

Samen zingen met het jongerenkoor
Vermeld moet zeker worden dat het St. 
Franciscuskoor op hoge feestdagen graag 
samen zingt met het Jongerenkoor Bimoza. 
Dat bestaat inmiddels ook 49 jaar. Samen 
stemmen ze goed overeen, met Job Scha-
pendonk aan het orgel. Er zit nog kracht in 
de stemmen van het koor, zelfs bij Bartje 
Robben, het oudste lid, kracht, liefde en be-
trokkenheid.   

Frank Scheffers

Tijdens de viering in de St. Josephkerk 
op zaterdag 15 juli 2017 om 17.30 uur 
wordt aandacht besteed aan het 50-ja-
rige jubileum van het St. Franciscuskoor.

Rectificatie
In het artikel over de onderscheiding van Nico Kwantes (Vierklank voorjaar 2017) stonden foto’s geplaatst. Bij vergissing is de 
naam van de fotograaf, Peter Timmermans, daarbij niet vermeld.
Onze excuses daarvoor.

Eén van de hoogtepunten was de reis naar Assisi
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Udenhout-centraal.nl
Bas Haans

Bomen hebben van oudsher ook religieuze 
betekenis gehad. Maar ook zonder een di-
recte band met het goddelijke was de boom 
in de oudheid een symbool van het leven: 
wie zich aan een boom vergrijpt, bedreigt 
de wortels waarmee het leven zich voedt. 
Vanwege de telkens weer terugkerende le-
venskracht is de boom het symbool voor de 
overwinning op de dood en het eeuwige le-
ven. Altijd groene bomen zoals de spar, den 
en taxus zijn bij uitstek het symbool van 
onuitputtelijke levenskracht. De religieus-
mythische verschijningsvorm van de boom 
is terug te voeren tot twee oersymbolen: de 
wereldboom en de levensboom.

Wereldboom
Het oertype van de wereldboom treffen 
we in vrijwel alle culturen aan. De impo-
sante, uit de diepte van de aarde oprijzen-
de boom is het symbool voor het behoud 
van de schepping. De wereldboom staat 
voor continuïteit en stabiliteit van het le-
ven. Typerend voor de wereldboom is dat 
hij in het centrum van de wereld staat. Hij 
heeft een ‘dragende’ functie en vormt de 
verbinding tussen hemel en aarde. In de 
machtige boom woont de mens zoals een 
vogel zich nestelt in de boom. De lindebo-
men die vroeger in het centrum van een 
dorp of stad stonden (zoals de Tilburgse 
lindeboom!) kunnen we zien als een af-
spiegeling van de wereldboom; evenals de 
boom, die vroeger door bouwvakkers op 
het dak van een huis dat zijn hoogste punt 
bereikt had, geplaatst werd (de vlag voor 
het pannenbier is daarvan zonder twijfel 
een afgeleide vorm!). Ook herinnert de 
meiboom die in het begin van de lente op 
een centrale plaats in stad of dorp wordt 
opgericht aan de idee van de wereldboom.
Ook in de christelijke traditie komen we 
de (gekerstende) wereldboom tegen: het 
kruis van Jezus Christus, waarin de sym-
boliek van zowel de wereld- als de levens-
boom ineengesmolten zijn. Een christelij-
ke legende verhaalt, hoe uit het hout van 
de boom van kennis van goed en kwaad 
Jezus’ kruis gemaakt zou zijn. Van hier-
uit is het nog maar een kleine stap naar 
de palmpaas en om de kruisen op hoge 
bergtoppen te interpreteren als dragende 
krachten van de wereld.
Uiteraard worden aan de wereldboom ook 
heilzame krachten toegekend: hij is niet al-

Bomen tussen hemel en aarde
Bomen hebben al sinds mensenheugenis een bijzondere bete-
kenis gehad in het leven van mensen. Uit oude beschavingen 
zijn allerlei legenden en mythen bekend, waarin cultische bo-
men voorkomen die als symbool golden voor onsterfelijkheid 
en allesomvattende draagkracht.

leen de grond van alles wat bestaat, maar 
geeft de mens ook de mogelijkheid om ver-
lost te worden van ellende en misère. Tot 
op de dag van vandaag kennen we daar-
van nog voorbeelden, zoals de Heilige Eik 
in het Spoordonk of de bekende koorts- of 
lapjesboom bij de St. Walrick-kapel in het 
natuurgebied van de Hatertse vennen bij 
Nijmegen (waarin lapjes die aan het zieke 
lichaam zijn ‘aangestreken’ worden gehan-
gen). Helaas zijn in de loop der tijden veel 
‘heilige bomen’ gevloerd.

Levensboom
De levensboom staat symbolisch voor de 
onuitputtelijke levenskracht en overwin-
ning op de dood. Hij is het centrum van het 
zich steeds weer vernieuwende leven. Aan 
zijn takken groeien smakelijke vruchten, die 
de mens onsterfelijk maken wanneer hij 
ervan eet. De plaats waar de boom groeit 
duidt niet alleen op de aanwezigheid van 
water zonder meer, maar op het leven ge-
vend water dat in grote stromen uitvloeit 
over de aarde. 
Het motief van een paradijselijke tuin, 
waarin aan een bijzondere boom de ‘le-
vensvruchten’ hangen, vinden we niet al-

leen in het Genesis-verhaal. Ook de Griekse 
mythologie maakt melding van een tuin, 
waarin een appelboom staat die gouden 
vruchten draagt. Wie van deze appels at, 
zou - volgens de overlevering - eeuwig jong 
blijven. Ook in de Germaanse mythologie 
wordt verteld over deze bijzondere levens-
bomen. Het motief van de levensboom en 
paradijstuin is dus in veel culturen en gods-
diensten aanwezig. In geen enkele mythe 
wordt de mens onsterfelijkheid gegund. 
Ook in het oud-testamentische scheppings-
verhaal is dit motief nog duidelijk zichtbaar: 
Jahwe verdrijft de mens na het eten van de 
boom van kennis van goed en kwaad defi-
nitief uit het paradijs en stelt een engel met 
een vlammend zwaard aan om te verhinde-
ren dat de mens zich nog eens aan de le-
vensboom vergrijpt.

Bedreigd bestaan
In onze geïndustrialiseerde en verstedelijk-
te samenleving is het slecht toeven voor de 
levens- en wereldboom. Kinderen in grote 
steden, onder de rook van verstikkende 
industriegebieden en te midden van beton-
nen woonblokken, weten vaak nauwelijks 
meer wat boompje-klimmen is, kunnen 
geen hutten bouwen in bomen, laat staat 
dat ze heimelijk kunnen smullen van de ker-
sen uit de tuin van de buurman. Niet alleen 
dreigt het tropisch regenwoud te bezwijken 
onder de ondraaglijke last van de voortdu-
rende uitstoting van chemische afvalstof-
fen en de onbegrensde behoeften van de 
industrie, ook elders vallen grote stukken 
bos ten prooi aan erosie ten gevolge van 
de ongebreidelde expansiedrang van onze 
consumptiemaatschappij.
Laten we maar zuinig zijn op onze bomen...
anders overleven we het niet.

Jan Simons

Levensboom als ornament in een bovenlicht van 
een huisdeur. Het drukt uit dat de boom met zijn 
takken de kosmos omspant en met zijn wortels 
de aarde bij elkaar houdt. De stam daartussen-
in staat voor het centrum van het leven. Brede 
voet, korte stam en smalle kruin drukken uit dat 
ons leven kort is, maar dat we wel een enorme 
voorgeschiedenis hebben.

Levensboom uit Mexico, gemaakt van klei. Dit 
soort bomen bestaat uit een centrale stam met 
daaraan een bolvorige ring. Deze zijn opgesierd 
met vogels, bladeren, appels en mensenfigu-
ren. Soms zijn deze levensbomen wel een meter 
hoog. Aan het bovenste uiteinde is vaak een ope-
ning waarin een kaars kan worden gezet, zodat 
de boom als kandelaar kan dienen.
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Een nieuwe publicatie over frater 
Andreas
Op 30 juni 2017 presenteerde ’t Schoor, 
het Heemcentrum voor Udenhout en Bie-
zenmortel,  “Unentse biografieën nummer 
2: Frater Andreas”. In aanwezigheid van 
vele genodigden werd de biografie gepre-
senteerd met een film van de Stichting Vi-
deogroep Udenhout. Er werden drie ‘eerste 
boeken’ uitgereikt, aan pastoor Godfried 
Looijaard, aan familielid Riet van Mens-
voort – van de Pas en aan generale overste 
frater Lawrence Obiko. De aanleiding voor 
de publicatie is de 100ste sterfdag van fra-
ter Andreas op 3 augustus 2017.

Echte Udenhoutse biografie
De biografie beschrijft uiteraard het le-
ven van frater Andreas van den Boer, zijn 
keuze om frater te worden, zijn werk op de 
Ruwenberg, zijn boeken onder het pseudo-
niem J.M. Vincent, zijn ziekte, de verering 
die na zijn dood op gang kwam en het pro-
ces dat er toe leidde dat paus Benedictus 
XVI op 6 december 2008 frater Andreas de 
titel eerbiedwaardige dienaar verleende. 
De biografie plaatst het leven van frater An-
dreas in de context van zijn geboortedorp. 
Het boek schetst het leven in Udenhout en 
Biezenmortel in de tijd dat frater Andreas er 
opgroeide. Er is een verhaal over roepingen 
in Udenhout en Biezenmortel, met in totaal 
26 frater-roepingen. De stamboom van de 
familie Van den Boer is beschreven. Er is 
een mooie foto opgenomen van Udenhou-
ters die hebben gestudeerd op de Ruwen-

‘Unentse biografie’ van Frater Andreas

berg in de tijd dat frater Andreas er les gaf. 
Natuurlijk is een heel hoofdstuk gewijd aan 
het Frater-Andreasaltaar in de Udenhoutse 
kerk en de daarbij behorende sculptuur, ge-
maakt door de Beierse beeldhouwer Quirin 
Bäumler. In het boek ook aandacht voor ge-
bedsverhoringen uit Udenhout en Berkel-
Enschot, Udenhoutse en Berkelse zelateurs 
voor de bedevaart naar frater Andreas en 
er is een mooie tweespraak opgenomen  
van twee Udenhouters over frater Andreas 
en geschreven in het Udenhouts dialect.

Frater Andreas in 2017
Als de Udenhoutse kerk open is kunnen 
mensen zomaar de kerk binnenlopen en bij 
het Frater-Andreasaltaar even tot rust ko-
men, misschien te bidden of er een kaarsje 
op te steken. Bij de zondagsviering bran-
den er altijd kaarsjes bij frater Andreas. Hij 
is in Udenhout bereikbaar voor wie bij hem 
steun willen vinden.

Bedevaart
De jaarlijkse bedevaart naar Frater Andreas 
is dit jaar op zondag 6 augustus om 10 uur 
bij de Fraters aan de Gasthuisring 54 in Til-
burg. Monseigneur Gerard de Korte gaat 
voor in de eucharistieviering. Iedereen is 
van harte welkom.

Boek kopen
De “Unentse biografieën nummer 2: Frater 
Andreas” (A5 formaat, 160 pagina’s, 10 
euro) is te koop bij ’t Schoor, Heemcentrum 
voor Udenhout en Biezenmortel. 
U kunt het boek ook bestellen via de mail 

heemcentrumudenhout@gmail.com.
Daarnaast is de uitgave ook te koop bij 
Boekhandel Nogmaals en Fotogalerie Ange-
lique  aan de Kreitenmolenstraat in Uden-
hout en bij Bakker Geerts in Biezenmortel. 

Frater-Andreasmedailles en 
noveenkaarsen
In de speciale herdenkingsviering van zon-
dag 2 juli heeft pastoor Looijaard Frater-An-
dreasmedailles gezegend. Deze zijn verkrijg-
baar voor 50 eurocent op de parochiecentra 
van Udenhout en van Berkel. Daarnaast zijn 
er ook noveenkaarsen met de beeltenis van 
frater Andreas te koop voor 5 euro. Uiter-
aard zolang de voorraad strekt.  

Kees van Kempen

Bij het lezen van deze QR code kunt u via 
mobieltje of tablet – indien u de QR code 
scanner hebt ingesteld – de film over frater 
Andreas, gemaakt door de Stichting Video-
groep Udenhout, downloaden van het inter-
net. U kunt ook op internet naar You-tube 
gaan en zoeken op Frater Andreas.

De biografie van frater Andreas, uitgegeven 
door ’t Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en 
Biezenmortel

Frater-Andreasaltaar en –plaquette  in de Udenhoutse St.-Lambertuskerk
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Wegwijzer in de 
H. Paus Johannes 
XXIII Parochie
De Heilige Paus Johannes XXIII Parochie 
bestaat uit vier kerken: de St. Willibrordus  
en de St. Caecilia in Berkel-Enschot, de St. 
Lambertus in Udenhout en de Joseph in  
Biezenmortel. 

E-mail: info@johannesxxiiiparochie.nl
Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook www.facebook.com/
Johannes23parochie
Twitter @johannes23p 
Tel. nr. Pastoor 013-5331216
In geval van nood: 06-12849284 

Willibrorduskerk
Kerkgebouw St. Willibrordstraat 1
Secretariaat St. Willibrordstraat 3, 
5056 HS Berkel-Enschot. 013-5331216
geopend op werkdagen (m.u.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

Caeciliakerk
Kerkgebouw Kerkstraat 4
Secretariaat Kerkstraat 2, 
5056 AC Berkel-Enschot. 013-5331215.
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

Lambertuskerk
Kerkgebouw Slimstraat 9
Secretariaat  Slimstraat 7, 
5071 EG Udenhout, 013-5111215
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

Josephkerk
Kerkgebouw Capucijnenstraat 14
Secretariaat Slimstraat 7, 
5071 EG Udenhout, 013-5111215
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 • Udenhoutwww.johannesxxiiiparochie.nl

Samen naar dit Maria-oord gaan voor een 
bezoek aan de genadekapel. Na een eucha-
ristie en het lopen van de kruisweg wordt 
een mooie processie gelopen door de 
hoofdstraat van Kevelaer. Door de aanwe-
zigheid van bruidjes en gildebroeders heeft 
deze processie vaak veel bezienswaardig-
heid in Kevelaer.  

Broederschap O.L. Vrouw van 
Kevelaer gaat op bedevaart
Jaarlijks gaat een groep gelovigen van de Johannes XXIII 
parochie op bedevaart naar Kevelaer.

Voor dit jaar is de datum van zaterdag 16 
september 2017 gereserveerd voor de be-
devaart.
Het thema van 2017 is “Met Maria –het 
woord van God leven”.
Als broederschap hopen we op een deel-
name van gelovigen, gildebroeders en 
jeugdige jongens en meisjes om de pro-
cessie op te sieren.
Kosten voor de bus zijn € 15,-- voor de vol-
wassenen, kinderen kunnen de reis gratis 
mee maken.
Opgave voor de bedevaart kan tot uiterlijk 
9 september 2017 via email:
Kevelaer.johannesxxiii@gmail.com 
of bij de volgende personen

Berkel 
Parochiecentrum: 013-5331216
Ria Voermans: 06-44668181
Frans Robben: 013-5335031

Biezenmortel
Will van Rooij: 06-10632693

Enschot, Heukelom,
Moergestel, Oisterwijk
Rob Elings: 06-55386708

Udenhout en overige woonplaatsen
Connie Vriens: 06-40703940
Misintenties voor de heilige mis te Keve-
laer (€ 12,50) kunnen worden opgegeven 
via het secretariaat van de parochie info@
johannesxxiiiparochie.nl / 013-5331216 of 
bij bovenstaande personen. Deelnemers 
zullen voorafgaand aan de bedevaart het 
programma ontvangen.

COLOFON
De Vierklank is een uitgave van de
Johannes XXIII Parochie en wordt verspreid 
onder alle inwoners van Berkel-Enschot, 
Udenhout, Biezenmortel 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 
parochiekernen, zowel nu als in de toekomst.

Mocht u willen reageren op de inhoud of 
ontvangst van dit blad dan kunt u dit doen via 
communicatie@johannesxxiiiparochie.nl
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