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Hoop

Een teken van hoop is dat ons mooie dorp 
begint te groeien. Oude gebouwen, die 
niet meer bruikbaar zijn en geen histori-
sche waarde hebben worden afgebroken, 
om plaats te maken voor huizen.  Weilan-
den veranderen geleidelijk in woonwijken, 
straten en wegen worden aangelegd.  Lang-
zaam zie je dat de dorpskern van Winkel-
centrum Eikenbosch naar Koningsoord ver-
plaatst. Met enige regelmaat loop ik rond 
in Koningsoord, mede omdat hier op 24 
juni aanstaande een openluchtmis gevierd 
wordt. Meer informatie hierover is te lezen 
in deze Vierklank. 

Als gelovige mensen is onze hoop op Chris-
tus gevestigd. De bisschop van Den Bosch 
heeft alle parochies gevraagd een beleids-
plan te schrijven. Wat zijn punten van hoop 
in onze parochie. Dit plan bestaat uit drie 
gedeelten: een fi nancieel plan, een gebou-
wenplan en een pastoraal plan. Een eerste 
begin is gemaakt samen met het pastoraal 
team, onlangs hebben we het in het paro-
chiebestuur aan de orde gesteld. Een vol-

gende stap is om anderen in het plan te be-
trekken, zodat het gezamenlijk uitgedragen 
kan worden. Als missie statement hebben 
we gekozen: ‘Vrede zij u, zoals de Vader mij 
gezonden heeft, zo zend Ik u.’ Het zijn de 
woorden van Jezus aan de apostelen nadat 
Hij verrezen is. De apostelen hebben de op-
dracht de blijde boodschap uit te dragen. 
Zij worden met de kracht van de heilige 
Geest toegerust om dit te volbrengen.
We zullen samen in beweging moeten ko-
men om het evangelie uit te dragen. Chris-
tus zelf roept ons samen, om ons geloof 
te voeden en delen. We hoeven ons niet te 
schamen voor Hem, die ons het leven wil 
geven. Hij is onze hoop, ook al gaan we nu 
door een moeilijke tijd. Opzien naar Hem, 
die zijn leven gegeven heeft, geeft ons 
hoop, dat er ook weer betere tijden zullen 
komen. We kunnen het kleine begin al zien 
en mogen met Gods genade meewerken 
en het evangelie dat ons hoop geeft uit-
dragen.

Pastoor Juan van Eijk

Naar een bijzondere gebeurtenis uitzien, doet ons hopen. Of het 
nu om de eerste deelname aan de eucharistieviering gaat, ofwel 
de eerste communie gaat, het Vormsel of … de vakantie.   

Communieviering 3 juni St. Caeciliakerk  
foto Masja Vlaminckx
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De verspreiding van de Vierklank gaat veranderen. Deze uitgave 
is de laatste die huis aan huis wordt verspreid. Vanaf het najaar 
is ons parochieblad gratis af te halen in de kerkportalen en en-
kele ‘openbare’ plaatsen. Daarmee komen de kosten en de baten 
meer met elkaar in evenwicht.

Voorafgaand aan dit besluit heeft het pa-
rochiebestuur een steekproef uitgevoerd 
naar de mate waarin de Vierklank gelezen 
wordt. Daaruit blijkt dat de Vierklank niet 
goed wordt gelezen. Verder zijn de lezers 
meestal mensen die regelmatig naar de 
kerk gaan. Dat leidt tot de conclusie dat de 
Vierklank overwegend ‘voor eigen parochie 
preekt’. De externe communicatiewaarde is 
daarmee zeer beperkt. 

We hebben er daarom voor gekozen om 
vanaf de volgende uitgave de Vierklank pri-
mair te verspreiden via onze kerkgebouwen. 
Voor en na de vieringen kan iedereen een of 
meerdere exemplaren meenemen, ook voor 
familieleden of buren. Overdag zijn de kerken 
in Udenhout, Berkel en Enschot toegankelijk; 
dus ook op doordeweekse dagen kunt u de 

Vierklank meenemen omdat ze achter in de 
kerk liggen. In Biezenmortel maar ook in de 
overige kernen gaan we voorts proberen de 
Vierklank beschikbaar te stellen op andere 
locaties waar veel mensen komen. Verder zal 
het blad digitaal te lezen zijn op onze paro-
chiewebsite: www.johannesxxiiiparochie.nl  
In de Nieuwe Schakel zal bij het parochie-
nieuws iedere nieuwe uitgave aangekondigd 
worden.

Als gevolg van de voorgenomen werkwijze 
zal de oplage van de Vierklank verlaagd 
worden van circa 4.500 naar 1.000. Dat 
betekent niet alleen een vermindering van 
drukkosten, maar ook van bezorgkosten. 
In Berkel-Enschot wordt de bezorging be-
taald uitbesteed. In Udenhout en Biezen-
mortel vindt de verspreiding plaats via 

vrijwilligers. Hun inzet is weliswaar gratis, 
maar ook hun tijd is kostbaar. We doen im-
mers al een groot beroep op de vrijwilli-
gers van onze parochie. 
De nieuwe werkwijze draagt daarnaast bij 
aan de vermindering van papierverspilling. 

Openbare plaatsen
In de volgende Vierklank en/of in weekbla-
den in onze parochie gaan we na de zomer 
meedelen op welke ‘openbare locaties’ de 
Vierklank nog meer meegenomen kan gaan 
worden. Maar wellicht hebt u zelf ook sug-
gesties? Dan vernemen we dat graag via 
onze parochiesecretariaten. De contactge-
gevens staan op de achterkant van dit blad. 

Johan Elshof, 
Secretaris parochiebestuur.

Van de bestuurstafel

Gemengd koor St. Caecilia 50 jaar jong!
Het gemengd koor St. Caecilia viert dit jaar het 50-jarig jubileum. 
Een gouden feest voor een enthousiast koor.

 Voor 1967 bestonden er in de Caecilia-paro-
chie drie koren, een herenkoor, dameskoor 
en jongenskoor. In dat jaar werd voor het 
eerst gesproken over het samengaan van het 
herenkoor en het dameskoor. Op 22 novem-
ber 1968 werd de eerste jaarvergadering van 
het nieuwe gemengd koor gehouden.

Het Gemengd Koor Sint Caecilia is 50 jaar 
een belangrijke schakel in het parochie-
leven van de St. Caeciliakerk in Berkel-
Enschot. Het koor is meegegroeid met de 
tijd en jong van geest gebleven. Voor veel 
leden van het koor gaat het niet alleen om 

zo goed mogelijk met elkaar te zingen, maar 
ook om de onderlinge sociale contacten te 
onderhouden. Dat blijkt onder meer op de 
wijze waarop wordt uitgekeken naar de we-
kelijkse repetitie en uitvoeringen. Het koor 
is een groep zingende mensen met oog en 
oor voor elkaar en de leden komen behalve 
uit Berkel-Enschot ook uit de hele regio.

Het koor verzorgt gemiddeld 2 maal per 
maand de Eucharistieviering in de St. Cae-
ciliakerk. Daarnaast wordt ernaar gestreefd 
om 2 keer per jaar een zogenoemd “Parel-
tje” uit te voeren met orkest, solisten en 

gastzangers. De naam “pareltje “ doet recht 
aan de uitstekende uitvoering van de ge-
presenteerde stukken. 

In het 50-jarig bestaan hebben een aantal 
dirigenten het koor geleid. Sinds meer dan 
25 jaar is de leiding nu in handen van Wim 
van Zantvoort. Zijn enthousiasme en vak-
manschap hebben er zeker toe geleid dat 
het koor steeds een hoog niveau bereikt. 
Het koor is al ruim een jaar druk bezig om 
een schitterende jubileumuitvoering te 
kunnen geven. Veel uren repetitie zijn no-
dig om te voldoen aan de hoge eisen. 

Op zondag 1 juli krijgt de parochiegemeen-
schap de gelegenheid om het koor met zijn 
gouden jubileum te feliciteren. Op deze dag 
is om 11.00 uur een eucharistieviering in 
de St. Caeciliakerk die door het koor wordt 
opgeluisterd met een uitvoering van de Krö-
nungsmesse van Mozart. Na deze dienst zal 
in de tuin van het parochiecentrum een re-
ceptie voor de koorleden gehouden worden.

Namens de parochiegemeenschap felicite-
ren wij het koor van harte met de bereikte 
mijlpaal.

Torengroep St. Caecilia 
Peter Maas
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Parochiespeld voor Wil Broos
Graag wil ik het met u even hebben over 
onze vrijwilligers in onze parochie. Vrijwil-
ligers zijn vaak parels van mensen. De vrij-
williger in een parochie is niet alleen nodig 
voor het vele werk. De vrijwilliger brengt 
ook veel ervaring binnen. De vrijwilliger 
maakt mede de rijkdom van de geloofs-
gemeenschap, de rijkdom van de kerk uit. 
Voor de parochie is het van belang dat ge-
lovigen op allerlei manieren mee kunnen 
doen. Elke vrijwilliger, wie dan ook, vervult 
de taak die noodzakelijk is voor de instand-
houding van de organisatie en maakt het 
voor anderen mogelijk om mee te doen. Of 
het nu gaat om het schoonmaken van de 
kerk, het rondbrengen van het parochie-
blad, bestuurswerk of lid van een werk-
groep, ieder is op zijn of haar manier on-
misbaar. Velen doen dit werk al vele jaren, 
soms meer dan 25 jaar. En dat verdient alle 
lof. Een van die kanjers is Wil Broos. 
Wil, jij bent benoemd als lid van het kerk-
bestuur in de persoon van penningmeester 

in de toenmalige Lambertusparochie per 1 
juni 1999. Daarna werd je per 1 juni 2001 
tevens vicevoorzitter van het toenmalige 
kerkbestuur. Hiermee werd jij per 1 de-
cember 2002 bij het vertrek van Pastor van 
Sprang eindverantwoordelijke van de paro-
chie, dit tijdens het pastoorloze tijdperk tot 
mijn komst op 1 september 2003. Per 1 juni 
2007 heb je na 8 jaar afscheid genomen als 
penningmeester/vicevoorzitter. Maar je 
bleef vrijwilliger als lid van werkgroep Kerk-
balans en als lid van het Gemengd koor. 

Na de fusie in de nieuwe Johannes XXIII 
parochie ben je weer toegetreden als pen-
ningmeester van de toren Lambertus en 
tevens lid van de Torengroep. Kortom Wil, 
19 jaar lang heb jij je ingezet voor de paro-
chie. En heel veel uren in de weer geweest 
met grote verantwoordelijkheid in een 
niet altijd makkelijke periode. Jouw inzet 
en jouw visie heeft de parochie veel goed 
gedaan en wij zijn jou daar zeer dankbaar 

Wil Broos en Pastoor Looijaard
foto’s: Frans van Asten

en erkentelijk voor. Het is mij dan ook een 
eer en genoegen jou de parochiespeld te 
mogen overhandigen en hoop dat het jou 
veel voldoening en vriendschap mag geven. 
Nogmaals dank.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard

Communicanten gefeliciteerd

Dit jaar waren er 3 communievieringen. 29 
mei in Udenhout, 3 juni in Enschot en 10 
juni in Berkel. Vele communicanten in hun 
allermooiste kleren kwamen met hun ou-
ders, broertjes en zusjes en opa’s en oma’s 
en familie naar de kerk. Deze was prachtig 
versierd door de werkgroep en de ouders 
met kunstwerkjes van de kinderen. Trots 
kwamen ze allemaal naar voren om plaats 
te nemen op het altaar. Er werd heel mooi 
gezongen door kinderkoor Eigen-wijs. De 
pastoor sprak met de kinderen over wat ze Communie 10 juni Berkel foto: Koert Rasenberg

Communie 3 juni Enschot  foto: Masja Vlaminckx 

bij de communievoorbereiding geleerd had-
den. Over de geschenken die in een doos 
waren verpakt. Zoals de Bijbel, Hostie, knuf-
fel, schoon en vies hartje. Daarbij werd ook 
aan alle kinderen persoonlijk gevraagd wat 
je voor je papa en mama thuis deed. Ieder 
had een prachtig antwoord. Daarna hielpen 
de kinderen bij het klaarmaken van de tafel. 
Na maanden van voorbereiding was dan 
nu het grote moment aangebroken. Samen 
met papa en mama naar voren komen om 
voor het eerst de heilige communie te ont-
vangen.  Vanaf nu kun je overal in de wereld 
in de katholieke kerk ter communie gaan. 
Samen met de pastoor en de werkgroep en 
met je ouders heb je veel geleerd over Jezus 
en de kerk. Je hebt geleerd te bidden en met 
Jezus en God te praten als je ergens mee zit, 
verdrietig bent of gelukkig of juist heel dank-
baar.  Je bent niet alleen want honderden 
miljoenen grote mensen en kinderen over 

de hele wereld hebben jouw geloof en ook 
communie gedaan. Ben er dus maar trots 
op. Een heel mooi slot aan de viering was 
het dankwoord van kind tot ouder en van 
ouder tot kind. Daarna naar buiten waar een 
overvol kerkplein stond te wachten op deze 
prachtkinderen die hun balon hoog de lucht 
in lieten gaan.

Zondag 24 juni is er een speciale eucharistie-
viering waar je dus zelf naar voren kunt ko-
men voor je communie. Buiten in de open-
lucht bij Koningsoord. Neem je familie maar 
weer mee.
Namens de hele Johannes XXIII-parochie fe-
liciteren we alle communicanten en hun ou-
ders en familie met deze grote stap. Speciale 
dank gaat uit naar de werkgroep die zo hard 
gewerkt hebben voor deze mooie dag.

Pastoor Juan van Eijk
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Alpha cursus in september
Afgelopen januari zijn we voor de eerste 
keer in onze parochie gestart met de Alpha 
cursus. Een cursus die gaat over de kern 
van ons geloof. De Alpha cursus begint met 
een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt 
een inleiding over kernonderwerpen van 
het geloof. De korte inleiding geeft stof tot 
nadenken en tot gesprek met elkaar; samen 
het geloof ontdekken.
Om mensen te werven voor de Alpha cur-
sus werden werkgroepen per mail aange-
schreven, posters opgehangen en mensen 
persoonlijk uitgenodigd. Geleidelijk kwa-
men de aanmeldingen binnen. Op één 
aanmeldstrook stond: ‘ik kom één keer en 
daarna zullen we wel zien.’
Bij de eerste bijeenkomst waren er 16 deel-
nemers, waaronder vertrouwde en ook 
minder vertrouwde gezichten. Het voelt 
wat vreemd aan. De geur van de maaltijd 

woensdag 12 september om 19:00. We zul-
len dan beginnen met koffie en thee. Op 26 
september beginnen we om 18:00 met een 
warme maaltijd. Zoals de andere keren zal 
de Alpha cursus in de parochiezaal van de 
st. Willibrorduskerk gehouden worden. 
Opgave kan via: 
pastoorvaneijk@johannesxxiiiparochie.nl.

Binnenkort kun u in het portaal van de 
kerken van onze parochie meer informatie 
vinden over de data. In principe is de cur-
sus gratis. Wel vragen wij een vrijwillige 
bijdrage om de kosten van de maaltijd en 
het materiaal dat jullie krijgen te kunnen 
dekken. Er is een vast kookteam, maar mis-
schien wil je ook een keertje koken voor 
de deelnemers; dat kan natuurlijk. Mocht 
je belangstelling hebben voor de cursus of 
voor een kookbeurt, meld je aan!

nodigt uit te gaan zitten. Er ontstaat gelei-
delijk een ontspannen sfeer. Mensen spre-
ken met elkaar en er wordt ook gelachten. 
De motivatie om aan de Alpha cursus deel 
te nemen, kan heel uiteenlopend zijn en dat 
mag. Misschien heb je veel vragen of denk 
je: ‘Ik ben al zo lang gelovig, voor mij is het 
niet nodig.’ Het is juist kenmerkend aan het 
geloof, dat er altijd wel weer nieuwe dingen 
te ontdekken zijn. Het geloof opfrissen is 
goed en helpt om het een plaats te geven 
in je leven.
In veel landen over de hele wereld wordt 
de Alpha cursus gegeven. Bovendien zijn er 
Alpha cursussen voor verschillende doel-
groepen: tieners, jongeren, mensen die in 
de gevangenis zitten en ook ouderen. 
Komende september willen we de Alpha-
cursus opnieuw aanbieden in onze paro-
chie. De informatieavond zal op zijn op 

Koor Cantique 30 jaar actief

Vandaag is het een bijzondere dag die 
vraagt om aandacht en dankbaarheid. Niet 
alleen omdat het Sacramentsdag is maar 
ook omdat het koor Cantique 30 jaar be-

staat. Een mijlpaal waar wel even bij stil 
mag worden gestaan en een reden om een 
feestje te vieren. Ondanks het feit dat het 
koor niet alleen maar een parochieel koor 

is, zijn wij toch dankbaar voor het feit dat 
zij met regelmaat de liturgie muzikaal wil-
len verzorgen. Een goed koor is een bijzon-
dere kracht binnen de liturgie. Een kerk be-
staat niet uit een gebouw opgetrokken van 
steen, maar uit actieve mensen die begaan 
zijn met elkaar. Een koor is een gemeen-
schap van mensen die uiting willen geven 
aan hun verbondenheid met elkaar in de 
muziek. Een gemeenschap! En dat zijn jullie 
zeker. Veel meegemaakt in de afgelopen 30 
jaar, maar overeind gebleven als gemeen-
schap. Wij als kerkgemeenschap zijn jullie 
dankbaarheid verschuldigd, maar niet al-
leen het huidige koor maar alle leden, diri-
genten en begeleiders van de afgelopen 30 
jaar. Iedereen die op een of andere manier 
betrokken is geweest bij dit koor, van harte 
gefeliciteerd. Bedankt voor jullie inzet en 
nog vele jaren. Ga zo door.

Pastoor Godfried B.M. Looijaard
Koor Cantique

Vrijwilligersdag 16 september 2018 
Vóór we de Parochie van de H. Paus Johannes XXIII vormden, 
had elke toenmalige parochie zo zijn eigen gewoontes.
Een ervan was de manier om de parochie-
vrijwilligers zo af-en-toe (meestal een keer 
per jaar) enkele gezellige uren aan te bie-
den. Sinds het samengaan van de vroegere 
parochies is op verschillende manieren en 

Leden van het jubilerende koor Cantique,

meer gemêleerde groep van vrijwilligers en 
hun partners uit alle vier de ‘Torens.’
Zondag 16 september 2018 bent u uitge-
nodigd voor een gezamenlijke viering om 
11.00 u. in de Caeciliakerk van Enschot. 
Aansluitend organiseren we een gezellige 
middag in de tuin van de Pastorie in En-
schot. U krijgt nog een aparte uitnodiging!

locaties geprobeerd die traditie in een an-
dere vorm voort te zetten.
Dit jaar willen we proberen om de gemoe-
delijkheid van het ‘het-zelf-doen-in-een- 
eigen-omgeving’ vorm te geven voor de 
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COLOFON
De Vierklank is een uitgave van de Johannes XXIII Parochie en wordt 
verspreid onder alle inwoners van Berkel-Enschot, Udenhout, Bie-
zenmortel 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 paro-
chiekernen, 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

Redactie:
Pastoor van Eijk 
Cees van der Poel
Koert Rasenberg
Suzanne Roozekrans

Opmaak & 
vormgeving:
Arjan Robben

Foto’s:
Masja Vlaminckx
Cees van der Poel
Koert Rasenberg
Frans van Asten

Drukwerk:
Elka – Tilburg

Afscheid van Elkaar Nabij,
steun bij rouw door vrijwilligers
Al sinds 2002 zijn in onze parochie vrijwilligers actief die men-
sen ondersteunen na het verlies van hun partner. Zij doen dat 
onder de naam Elkaar Nabij. Na bijna zestien jaar is voor de vrij-
willigers het moment gekomen om afscheid te nemen van hun 
naam en activiteiten. 
Hoe is Elkaar Nabij ontstaan?
In 2002 nam Margret Dirkx van de Willi-
brordusparochie (Berkel) het initiatief tot 
oprichting van een werkgroep Rouwbe-
zoek. Naar dat voorbeeld startte Jan Joos-
ten, toen pastor van de Caeciliaparochie, 
eenzelfde werkgroep voor zijn parochie in 
Enschot. Soortgelijke rouwgroepen ont-
stonden ook in de parochies van Udenhout, 
Biezenmortel, Moergestel, Kaatsheuvel en 
de protestantse gemeente van Oisterwijk. 
Om door samenwerking meer tot stand te 
kunnen brengen zochten zij elkaar op en zo 
ontstond de stuurgroep Elkaar Nabij. 

Logo, brochure, website
De stuurgroep pakte het meteen goed aan.  
Dirk Braat uit Berkel-Enschot ontwierp een 
treffend logo, dat een traan en een gebro-
ken hart symboliseert. Er kwam een fraaie 
brochure, en daarna ook een professio-
nele website. De stuurgroep organiseerde 
tal van activiteiten. Regelmatig waren er 
bijscholingsdagen voor alle leden van de 
parochiële werkgroepen. Eens per jaar or-
ganiseerde zij een avond rond het thema 
‘rouw en verdriet’, waarvoor vanuit de hele 
regio belangstelling was. 

Opleiding vrijwilligers
Al deze activiteiten werden financieel mo-
gelijk gemaakt door diverse sponsoren, 
waaronder de Rabobank, de dorpsraden en 
het crematorium Tilburg.
Het parochiebestuur bekostigde de oplei-
ding van de vrijwilligers. Allemaal hebben 
zij speciale trainingen gevolgd om de no-
dige bagage te krijgen voor het bijstaan van 
rouwenden. Twee vrijwilligsters, Margret 
Dirkx en Margriet Krijnen, hebben ook ex-
tra trainingen gevolgd voor het begeleiden 
van gespreksgroepen. Veel nabestaanden 

deed het goed om hun verdriet te kunnen 
delen met lotgenoten, in een veilige en ver-
trouwde omgeving.

Een stukje meelopen
Buiten de stuurgroep bleven de vrijwilli-
gers van Elkaar Nabij in hun parochie actief 
met het bezoeken van rouwenden. Wij zijn 
altijd blij geweest met deze naam, omdat 
die precies uitdrukt wat wij voor mensen 
in rouw willen betekenen: hen nabij zijn in 
hun verdriet en gemis, steun en aandacht 
geven, begrip tonen voor de pijn die ze voe-
len, luisteren naar hun verhaal en herin-
neringen. Het gemis konden we natuurlijk 
niet wegnemen, maar we liepen een stukje 
mee op de moeilijke weg van het rouwen 
en probeerden, gewoon door er te zijn, die 
weg wat korter en lichter te maken. 

Veel veranderd
Een aantal jaren geleden is door persoon-
lijke omstandigheden van diverse leden de 
stuurgroep opgeheven. Nu is het moment 
gekomen dat ook de werkgroepen van de 
Johannes XXIII-parochie hun activiteiten 
beëindigen. Daar zijn verschillende rede-
nen voor.
Ook wij zijn zestien jaar ouder geworden, 
en dan komt toch een keer de vraag: hoe nu 
verder? De omstandigheden zijn veranderd. 
Er zijn veel minder kerkelijke uitvaarten. In 
veel gevallen betreft het dan mensen op 
hoge leeftijd die geen partner meer achter-
laten. Wij hebben ons ook altijd ingezet voor 
nabestaanden buiten de parochie. Maar 
uit oogpunt van privacy wordt het steeds 
moeilijker om de gegevens van hen te ach-
terhalen. Het aantal mensen dat behoefte 
heeft aan onze ondersteuning wordt min-
der. Vaak horen we, en we zijn daar heel blij 
mee: ”Mijn kinderen vangen me goed op en 

zijn goed voor me.” Of: “Ik heb veel steun 
van fijne vrienden en buren.” Daarnaast is 
in de loop der jaren het hulpaanbod voor 
rouwenden toegenomen. In Tilburg is Con-
tour de Twern heel actief op het gebied van 
rouwbegeleiding en veel uitvaartonderne-
mers bieden deze nazorg ook aan. Al deze 
factoren samen hebben ons doen besluiten 
onze activiteiten af te bouwen en definitief 
te stoppen als Elkaar Nabij. 

Dankbaar
Al die jaren hebben we ervaren hoeveel we 
konden betekenen voor mensen in een hele 
moeilijke periode in hun leven. Het is mooi 
en inspirerend werk om nabestaanden de 
ruimte te geven om – in alle vertrouwen – 
hun verdriet te uiten. Het werk voor Elkaar 
Nabij heeft ons veel gebracht en we kijken 
er dan ook met dankbaarheid op terug.

Als afscheid willen we graag dit gedicht van 
Maria Sesselle meegeven 

Weggaan
Weggaan is je dragen in mijn hart,
Je vasthouden en koesteren om al het blije.
De vrije loop laten aan de ontroeringen
Om hoe het was toen wij de dagen open-
vouwden.

En jachtig soms de uren achterna
Met zorgen en bezieling of soms
Een woord van troost of wat opstandigheid.

Weggaan is blijvend aan je denken,
Blijvend begaan zijn om jou
En vertoeven in de droom die achter mij ligt.

Het is je terugzien met mijn ogen dicht
En dankbaar glimlachen om wat wij samen 
waren.

De vrijwilligers van Elkaar Nabij, 
Berkel-Enschot: Theo van Eekelen, 

Victoire Geerts, Nelleke van den Hout
Udenhout, Biezenmortel: Lily van 

Dommelen, Annemie Vorstenbosch
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Dekenaat Tilburg e.o. gaat op bedevaart 
naar Kevelaer
In de afgelopen jaren zijn verschillende parochies en vereniging 
vanuit het dekenaat Tilburg en omstreken op bedevaart gegaan 
naar Kevelaer om daar Maria te vereren.

In de afgelopen maanden hebben De Rij-
wielbedevaart Tilburg-Kevelaer, en de pa-
rochies Johannes XXIII, Peerke Donders 
en de Broederschap O.L.V. van Kevelaer 
zich verenigd om op 8 en 9 september een 
grootse dekenale Bedevaart te houden 
naar dit mooie Duitse Bedevaartoord. We 
hopen dat vanuit het hele Dekenaat Tilburg 
e.o. gelovigen zullen aansluiten.
   
Op zaterdag 8 september stapt in alle 
vroegte een grote groep pelgrims op de 
fiets om de tocht van ca 100 km naar Keve-
laer te maken.
Enkele uren later zullen bussen volgen die 
op enkele opstapplaatsen de bedevaart-
gangers zullen ophalen. 
Net na het middaguur zullen alle Pelgrims 
zich in Kevelaer bij elkaar voegen om als 
grote groep de Kruisweg te bidden en in 
processie door de hoofdstraat van Kevelaer 

te gaan om in de grote Basiliek de Heilige 
mis te houden.

De buspelgrims zullen op zaterdag weer 
terug naar huis gaan, de fietspelgrims over-
nachten in Kevelaer en zullen op zondag na 
een dienst de terugreis aanvaarden.
Hoewel de programma’s van fiets – en bus-
bedevaart enigszins van elkaar verschillen, 
zal het overgrote deel van het programma 
gezamenlijk worden gehouden. Publicatie 
van het programma en de adressen voor 
opgave volgen in een latere publicatie, on-
der meer in parochiebladen en op flyers in 
de kerken.

Het pastorale team en de besturen van de 
deelnemende bedevaartgroepen hopen op 
deelname van veel pelgrims.

Wilt u zich nu alvast aanmelden, 
dan kan dat via: 
kevelaer.johannesxxiii@gmail.com 
(voor de busbedevaart) of 
freekvanderheijden@planet.nl
(voor de fietsbedevaart).

Mariabasiliek Kevelaer
foto’s gemaakt door Cees van de Poel

24 juni Johannes de Doper;
de Roepende in de Woestijn
Het kan niet anders dan dat Johannes de Doper in zijn tijd een be-
kend figuur moet zijn geweest. We lezen over hem in het Nieuwe 
Testament, maar ook de Joodse schrijver Flavius Josephus besteed-
de aandacht aan Johannes, de zoon van Elizabeth en Zacharias.

Het bekende verhaal van de aankondiging 
van zijn geboorte door de engel Gabriel, 
waarbij Zacharias openlijk twijfelde aan de 
mogelijkheid dat zijn vrouw op haar leef-
tijd nog zwanger zou kunnen raken is vrij 
bekend. Evenals de afloop: toen de kleine 
Johannes besneden werd, was zijn vader 
plotseling genezen van zijn stomheid. (Hij 
werd letterlijk met stomheid geslagen op 
het moment dat hij de aankondiging van de 
Engel in twijfel had getrokken).
In het Hebreeuws luidt zijn naam: “Jocha-
nan”,  “JHWH heeft genade getoond”.

In de Oosterse kerken luidt die: Johannes 
Padromo ( Johannes de Voorganger).
Zijn naam ‘de Doper’ krijgt hij pas later.
Rond zijn 30e jaar leefde hij in de buurt van 
de rivier de Jordaan, als een kluizenaar, ge-
kleed in een mantel van kameelhaar; alle 
geneugten van de wereld afgezworen. En 

zo riep hij de mensen op zijn voorbeeld te 
volgen en zich te bekeren. Als teken van die 
bekering doopte (waste) hij hen met water. 
Ook Jezus liet zich zo door hem dopen. Zijn 
einde is niet vrolijk: Omdat hij ongezou-
ten kritiek had op de levenswandel van de 
toenmalige heerser en zijn minnares, werd 
hij gevangengezet en tijdens een feest (op 
suggestie van die minnares van Herodus 
Antipas) onthoofd.

Op afbeeldingen staat Johannes vaak als 
prediker met een kruisstaf in de hand. De 
banderol aan die staf verkondigt de aan 
hem toegeschreven uitspraak: Ecce Agnus 
Dei – Zie het Lam Gods.

In de Europese cultuur en het volksgeloof 
heeft de figuur van Johannes steeds een 
grote rol gespeeld: patroon van kerken, van 
doopkapellen, van de wolwevers enz. Met 

name in Brabant zijn nog veel gebruiken in 
leven die met het feest van St. Jan van doen 
hebben; ik denk bv. aan een gezegde als “De 
(beuken-)haag knippen vóór St. Jan.” een 
wijsheid die ik als kind al meekreeg van mijn 
opa. Lees er de beschrijving van Paul Spa-
pens *) maar eens op na.

Cees van der Poel
 *) Paul Spapens en Kees van Kemenade;

366 Heiligendagen, Zaltbommel 2005

Johannes de Doper op het doopfont van de  
Willibrodus kerk, foto Cees v/d Poel
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In vuur en vlam

Goden en vuur
Al eeuwenlang vertellen mensen elkaar 
verhalen over vuur. Verhalen over de 
Griekse god Zeus, die zijn bliksem naar 
beneden slingerde als hij boos was. Over 
Hephaistos of Vulcanus, goden van het 
verwoestende vuur. Over Hestia of Vesta, 
godinnen van de huiselijke aard, bij wie de 
Vestaalse maagden in dienst waren om het 
vuur eeuwig brandend te houden. Of over 
Prometheus, hoe hij het vuur van de go-
den stal en onder de mensen bracht. Zo 
stond in veel oude mythen, legenden en 
verhalen het (heilige) vuur onder onmid-
dellijke hoede van de goden. En nog altijd 
spelen gewijde vuurrituelen in godsdien-
stige tradities een prominente rol, zoals 
bijvoorbeeld in het christendom de wij-
ding van het paasvuur en het lichtjesfeest 
(Divali) in het hindoeïsme. Oude verhalen? 
Misschien wel. Vandaag de dag wordt het 
vuur weliswaar niet meer van de goden ge-
stolen, maar nog steeds onder de mensen 
gebracht: om de vier jaar wordt de Olym-
pische vlam ontstoken in de Griekse plaats 
Olympia waar de ruïnes zijn van een tem-
pel die gewijd was aan de oppergod Zeus. 
Een brandende fakkel brengt het vuur de 
hele wereld over. En overal op aarde zijn 
plekken te vinden, waar een eeuwige vlam 
brandt ter herinnering aan het verleden.

Bijbels vuur
Ook in Bijbelse verhalen komen we het 
vuur op vele plekken tegen. Al in het eer-
ste boek van het Oude Testament maken 
we kennis met engelen die met vlammend 
zwaard de toegang tot het paradijs moes-
ten bewaken. De steden Sodom en Go-
morra werden door verwoestend vuur van 
de aardbodem gevaagd. Heel bekend zijn 
natuurlijk de verhalen van het brandende 
braambos en de lichtende vuurzuil die het 
Joodse volk de weg wees door de woestijn. 
Het vuur op het brandofferaltaar en bij het 
tabernakel in de meetrekkende ontmoe-
tingstent was heilig en moest altijd bran-
dend gehouden worden. En toen Mozes de 
Tien Geboden ontving, was de berg Sinaï 
gehuld in rook en vuur. Ook de profeten 
zien het goddelijk vuur in hun visioenen: 
gloeiende wolkenmassa’s en bliksemflit-
sen en een troon met vurige wielen. De 

lippen van Jesaja worden met gloeiende 
kolen gezuiverd en Gods woede uit zich in 
laaiend vuur.
Ook in het Nieuwe Testament is het vuur 
te vinden. Onvruchtbare bomen en on-
kruid worden in het vuur geworpen, ver-
telt evangelist Matteüs. Evangelist Marcus 
laat weten dat het beter is met één hand 
naar het eeuwig leven te gaan, dan met 
twee handen naar de hel, “waar het vuur 
nooit uitgaat”. In het boek Handelingen 
lezen we hoe op het Pinksterfeest aan de 
gelovigen een soort vlammen verschenen 
die als vuurtongen op iedereen neerdaal-
den. In het laatste Bijbelboek (Apocalyps) 
toont vuur zich in al zijn gruwelijkheden: 
verwoestende hagel en vuur, rook, giftig 
gas, vuurspuwende profeten en vuur uit 
de mond van paarden.
Het moge duidelijk zijn: vuur is in Bijbelse 
verhalen alom aanwezig en staat in alle 
toonaarden voor de aanwezigheid, de 
macht of de boosheid van God.

Licht en warmte
Vuur: sinds mensenheugenis altijd al van 
levensbelang geweest. Grote vuren met 
Pasen, jaarwisseling of bevrijdingsfeesten 
om boze geesten te weren. Maar vuur be-
tekende vooral licht en warmte. Licht om 
’s nachts wilde dieren op afstand te hou-
den. Licht van vuurtorens als oriëntatie-
bakens voor de schepen op zee. Licht van 
fakkels om ’s nachts kasteelvertrekken te 
verlichten, om het avonddonker in hui-
zen en straten te verdrijven. Warmte om 
ovens op te stoken of kookvuren te maken 
voor het roosteren van vlees. Warmte van 
vuur gestookte open haarden om de kou 
te verjagen. Een leven zonder vuur was en 
is eigenlijk nauwelijks een optie. Maar be-
halve dat vuur levensnoodzakelijk is, kun 
je er natuurlijk ook een heleboel aange-
name en gezellige dingen mee doen: dage-
lijks je potje koken op het fornuis of brood 
bakken in de oven, ’s winters thuis lekker 
warm bij de openhaard zitten, barbecueën 
of een kampvuur maken in de zomer.

Zonnige toekomst
Wij mensen hebben als enige levende we-
zens geleerd om vuur te maken en te be-
heersen. In vroeger tijden was het een hele 

kunst om vuur onder handbereik te krijgen 
en te houden. Maar tijden veranderen. 
Anno 2017 ontsteken we onze gasfornui-
zen met lucifers of piëzo-aanstekers, heeft 
de brandweer er de controlerende functie 
over en temperen we het met een waak-
vlam in geiser of cv-ketel. Niet alle vuur 
hebben we in de hand. Want zowel uit de 
aarde als uit de lucht komt soms vuur, dat 
een vernietigende kracht heeft die we niet 
of nauwelijks kunnen temmen: vulkaanuit-
barstingen en bliksemflitsen, vuur zonder 
vlammen. Hoe dan ook: vuur is en blijft 
van wezenlijk belang voor ons dagelijks le-
ven. Vuurbron van de eerste orde vandaag 
de dag is natuurlijk de zon, de motor van 
alle energie op aarde. We maken er steeds 
vaker dankbaar gebruik van middels pa-
nelen, boilers en collectoren. En door 
alle klimaatdiscussies en ecologische sce-
nario’s heen is het in ieder geval een ge-
ruststellende gedachte dat we vijf miljard 
jaar verder zullen zijn vooraleer het licht 
en de warmte van deze enorme vuurbron 
ophoudt te bestaan als onze voornaamste 
energieleverancier. Aan onze zon zal het 
dus niet liggen dat de toekomst van onze 
planeet in gevaar komt. Maar zijn we het 
niet zelf, die water, lucht en aarde ernstig 
vervuilen en onverantwoorde claims leg-
gen op deze oerelementen? Laten we daar-
om maar zuinig omgaan met vuur en het 
licht en de warmte ervan koesteren, ook al 
moeten we daarvoor misschien soms het 
vuur uit onze sloffen lopen.

Jan Simons

Dit artikel is het derde van een vier- 
delige serie over de oerelementen: 
water, vuur, lucht en aarde.

Al eeuwenlang is vuur een fascinerend verschijnsel. Vuur geeft 
immers niet alleen licht en warmte, maar kan ook bedreigend 
en angstaanjagend zijn. Geen wonder dat vuur in vroeger tijden 
in verband gebracht werd met de godenwereld en mensen of-
fers brachten om hen gunstig te stemmen. Naast aarde, lucht 
en water is vuur één van de vier oerelementen.

Foto: Koert Rasenberg
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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
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 44
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 19.00 uur

Johannes XXIII Parochie
Berkel • Enschot • Biezenmortel • Udenhout

Openluchtmis zondag 24 juni
Koningsoord 11.00 uur

Locatie openluchtmis Koningsoord
foto: Koert Rasenberg

 

Op 24 juni zullen we bij Koningsoord een eucharistie in open-
lucht vieren. Aanvang 11.00 uur. Al eerder hebben wij zo’n bij-
zondere viering gehad ter ere van 800-850 jaar bestaan van 
Berkel-Enschot. De viering zal muzikaal opgeluisterd worden 
door jongerenkoor Pippijn en kinderkoor Eigen-Wijs.

Eigen-wijs (niet compleet op foto)
foto Koert RasenbergPippijn

Het is tevens de terugkomviering van de 
eerstecommunicanten. Het belooft een 
feestelijke viering te worden ter ere van 
de geboorte van Johannes de Doper. Hij is 
de voorloper, die een nieuwe tijd aankon-
digt. Hij wijst Jezus aan als de Messias. Je-
zus heeft gezegd met ons te zijn tot aan het 
einde van de tijden. We mogen dus geloven 
dat Jezus elke dag met ons op weg gaat. Het 
vraagt van ons in veel gevallen een inspan-
ning Hem te herkennen. De komst van Jezus 
brengt alleen maar goeds, daar mogen we 
op vertrouwen en we mogen eraan mee-
werken. Als we samen ons geloof vieren 
brengen we dit toe uitdrukking. Wij hopen 

Vakantie, een tijd van rust
In de maanden juli en augustus gaan veel mensen op vakantie.  
Het kan in eigen land zijn of wat verder weg. 

Ook het pastorale team heeft behoefde aan 
vakantie. Even het pastorale werk loslaten. 
Om te laten zien dat we een team zijn, heeft 
het de voorkeur dat we zelf alle vieringen 
kunnen verzorgen. We volgen in de maan-
den juli en augustus een vakantierooster 
voor de vieringen door de week en in het 
weekend.  
Wat verandert er in de maanden juli en au-
gustus: 
• Door de week zullen er geen vieringen 

zijn in de st. Caeciliakerk, deze zullen, als 
de pastoor niet met vakantie is, in de st. 
Willibrorduskerk plaats hebben.  

• Op zondag zullen er in de hele parochie 
twee vieringen zijn. Eén op 9:30 uur in de 
st. Lambertuskerk en één om 11:00 uur 
in Berkel-Enschot. De vieringen zullen 

om en om in de st. Caeciliakerk en de St. 
Willibrorduskerk zijn.  

• De vieringen op zaterdag blijven zoals 
gebruikelijk. Dus op de 1ste zaterdag 
van de maand, gerekend vanaf de zon-
dag is er geen viering in de st. Lamber-
tuskerk en op de 2e zaterdag van de 
maand is er geen viering in de st. Josep-
hkerk te Biezenmortel.

Kijk in de Nieuw Schakel of de wegwijzer 
waar de viering plaats vindt. 

Deze regeling is niet alleen voor het pasto-
rale team, het is ook om de vrijwilligers in 
de vakantie meer rust te gunnen.  

Pastoor Juan van Eijk

jullie allemaal te mogen ontvangen bij het 
Koningsoord! 
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