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Opstarten nieuwe werkjaar

Hier zouden we in een hotel overnachten 
om de volgende dag verder te reizen naar 
onze vakantiebestemming. Bij aankomst, 
werden we in het hotel gastvrij ontvangen. 
Vlakbij het hotel konden we de auto gratis 
parkeren in een garage. 
Florence is een prachtige stad in Italië. Het 
heeft een grote schat aan kunst, die je in de 
musea kunt bewonderen en prachtige ker-
ken. We hebben veel gezien.
Gastvrij ontvangen worden in een ho-
tel, een museum en een restaurant, het 
spreekt voor zich. Alhoewel, de interpreta-
tie van gastvrijheid in restaurants soms an-
ders was dan we ons hadden voorgesteld. 
Kort nadat we een bestelling gedaan had-
den, kregen we kort na elkaar het voor- en 
hoofdgerecht op tafel geserveerd. Gelukkig 
hadden we het nagerecht niet besteld, an-
ders zou dat ook op tafel gestaan hebben.

Met het pastoraal team hebben we beslo-
ten om het komende werkjaar aandacht 
te besteden aan gastvrijheid. Wat kunnen 
we doen, om een gastvrije parochie te zijn? 
Met een denktank hebben we hierover ge-
brainstormd. Later zijn de ideeën in de To-
rengroepen besproken en onlangs hebben 
we ook de parochianen uitgenodigd. Zoals 
we ook in de restaurants in Florence heb-
ben ervaren, wordt gastvrijheid in elke kerk 
van onze parochie wat anders ingevuld. 
Het gaat om de ogen van een ‘vreemde’, de 
ogen van de parochianen. Ervaren zij dat 
onze parochie gastvrij is? Het komende jaar 
willen we hier samen aan werken. In kleine 
stapjes dingen proberen en verder uitwer-
ken. We hopen en rekenen erop dat ieder-
een zijn of haar bijdrage wil geven.

Pastoor Juan van Eijk

Een paar maanden geleden ben ik, met een tweetal priestercol-
lega’s, op vakantie geweest in Florence. We vertrokken op zon-
dagmorgen rond de klok van 11 uur met de auto. Na ongeveer 
650 kilometer gereden te hebben, met een aantal tussenstops, 
kwamen we aan in Weil am Rhein.

Openluchtmis Koningsoord  foto: Cees van der Poel
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Het is 27 september. Buiten lijkt de herfst nog steeds op zon-
vakantie te zijn en de nog altijd jonge parochie Heilige Paus 
Johannes XXIII heeft begin deze maand haar zesde verjaardag 
gevierd. Zon en ‘jeugdig’ élan: ingrediënten voor een zeer ge-
slaagde feestelijke viering met de vrijwilligers in de Cecilia-
kerk. 

De recordsbrekende zomer staat echter in 
een schil contrast met het bestuurlijk kli-
maat binnen onze parochie. Dat klimaat 
toont zich wat donker en zorgelijk. In juni 
zag de vice-voorzitter Erwin de Kever zich 
genoodzaakt om zijn taak als vice-voorzit-
ter neer te leggen: een nieuwe werkkring is 
niet te combineren met zijn bestuurswerk. 
Naast pastoor van Eijk telt het bestuur dan 
nog één lid en een viertal vacatures. Her-
haalde uitnodigingen om bestuurstaken op 
zich te nemen, hebben niet geleid tot een 
fullfledged parochiebestuur. Slechts twee 
vacatures konden per 1 juli worden inge-
vuld.

De portefeuile Personeel en Vrijwilligers 
neemt Ezio Bocca op zich; Ezio heeft grote 
ervaring bij het vrijwilligerswerk rond To-
rentjeshoef. Kees de Graaf wordt secretaris. 
Hij heeft zowel ervaring met bestuurswerk 
in de Johannes XXIII als in de Willibrordus-
parochie. Beiden zijn per 1 juli 2018 voor 4 
jaar benoemd, waarbij de kanttekening ge-
plaatst kan worden dat hun benoemingen 
de gemiddelde leeftijd van het parochie-
bestuur bepaald niet verlaagde hebben. 
Johan Elshof is de nieuwe vice-voorzitter, 
en de zoektocht naar kandidaten voor de 
resterende vacatures duurt voort.
Blij is het bestuur met de twee bestuurs-

adviseurs: Ad van de Bruggen voor organi-
satorische zaken en Caspar de Bonth voor 
bouwzaken.
Een blik op de bestuurstafel laat een soort 
megaklus zien. Tot nu toe kende de parochie 
4 leden- en financiële administraties van de 
verschillende torens die aan het eind van een 
bestuursjaar tot één parochieresultaat wor-
den geconsolideerd. Op korte termijn gaat 
de parochie over op een gecentraliseerd 
systeem zowel voor de ledenadministratie, 
de financiën en de kerkhoven. Dat betekent 
dat veel harmonie-beslissingen moeten 
worden genomen om de verschillende prak-
tijken van de torens te overbruggen. Daar 
komt nog bij dat twee nieuwe computersys-
temen moeten worden geïmplementeerd en 
daarbij is onze parochie lotgenoot van alle 
parochies in onze kerkprovincie.
U begrijpt: alle hulp is welkom, maar de Kerk 
heeft grotere problemen dan onze Johan-
nes XXIII-parochie.

Kees de Graaf

Van de bestuurstafel

Vrijwilligersmiddag 16 september pastorietuin Enschot   Foto: Joep van der Meijden

Vrijwilligersmiddag Johannes XXIII parochie
Afgelopen 16 september is de vrijwilligers-dag geweest. Het 
was een nieuwe en tegelijk oude manier om dankjewel aan de 
vrijwilligers te zeggen. 

We zijn dankbaar voor de vele mensen die 
zich inzetten voor onze parochie. Aange-
zien het op een zondag werd gevierd, was 
het logisch om ook de partners en de kin-
deren uit te nodigen. In veel gevallen zijn zij 
ook op de een of andere manier actief als 
vrijwilligers in de parochie. 

De voorbereidingen op deze dag begonnen 
in april. De werkgroep, tenminste 1 lid van 
elke kerk, heeft ideeën uitgewisseld en ge-
keken naar de haalbaarheid en de kosten. 
Uitgaande van de afgelopen jaren gingen 
we ervan uit dat ongeveer 180 mensen zich 
zouden aanmelden. Gekeken is naar het 

plaatsen van de tenten in de tuin, met stoe-
len en tafels, zodat ieder een zitplaats had. 
Veel konden we gebruiken, omdat het in de 
parochie aanwezig is, of het werd ons door 
anderen beschikbaar gesteld. De tuin van 
de Caeciliakerk leent zich perfect voor de 
organisatie van zo’n bijeenkomst.
Voorafgaand aan het samenzijn was er een 
viering waarbij de kerk gezellig vol was, zo-
als we dat ‘vroeger’ gewend waren. 
Aan het eind van de viering heeft pastoor 
Juan van Eijk de mensen in gesprek pro-
beren te brengen. ‘Vraag aan de buurman 
of buurvrouw die je niet kent zijn of haar 
naam’, met de bedoeling voor hem of haar 
te bidden. Deze oproep werd goed ontvan-
gen. 
Na de zegen en het slotlied gingen de vrij-
willigers naar de pastorietuin. Bij de ingang 
werden zij verwelkomd en zochten vervol-
gens een plaatsje.
We mogen terugkijken op een heel geslaag-
de, zonovergoten dag, waaraan 230 men-
sen hebben deelgenomen. 
Van twee Stichtingen mochten we een 
sponsorbedrag ontvangen. Hartelijk dank 
aan hen. 
Wie weet kunnen we volgend jaar op de-
zelfde manier het vrijwilligersfeest vieren.

Namens de gezamenlijke Torengroepen 
Els Panis



3

Afscheid zuster Mel, zuster Eliza en 
misdienaar Mathijs Oude Vrielink
Tijdens de eucharistieviering van 22 juli hebben wij in de Wil-
libroduskerk afscheid genomen van zuster Mel Heuver. Ze is 
vele jaren actief geweest in onze parochie. Onder andere in 
de avondwakegroep, bij de woorde en communiediensten, kof-
fiegroep, en als lectrice. Met haar prachtige stem maakte ie-
dere lezing indruk. 

Van pastoor Juan ontving ze de vrijwilligers-
speld en een bos bloemen.voor haar tome-
loze inzet. Zuster Mel keert terug naar de 
Zusters van Liefde in Mater Misericordiae, 
gelegen achter de Stadschouwburg in Til-
burg. Aangezien we volgens zuster Mel al 
uitgebreid afscheid hadden genomen op 22 
juli vond ze een uitgebreid artikel over haar 
niet meer gepast. “er zijn zo veel mensen 
die zich inzetten voor de parochie en die 
verdienen de aandacht”, mooie woorden 
van zuster Mel. Gods zegen en veel gezond-
heid en geluk en hopelijk tot ziens in onze 
kerk Mel.

Ook zuster Eliza gaat verhuizen en 
wel naar Wijchen en verlaat Berkel-
Enschot.
Reden om haar thuis op te zoeken voor een 
interiew. Op de eerste echte regenachtige 
herfstdag sta ik voor haar deur in Berkel. 
Zuster Eliza heet mij welkom in haar gezel-
lige en devote woning. Het is vrij snel ge-
gaan dat ze de vraag kreeg van haar orde 
om te verhuizen naar Wijchen. Tussen de 
verhuisdozen nemen we plaats en steekt 
ze bescheiden van wal. Zuster Elisa vertelt 
over haar kloosternaam. Deze is afkomstig 
van Elisabeth van Thüringen. Dit kan geen 
toeval zijn zeg ik. Juist zij is de Heilige van 
de maand in deze Vierklank. Het ijs is ge-
broken. Zuster Elisa is geboren in Ljouwert, 

Pastoor Juan en Zuster Mel Heuver
foto: Cees van der Poel

Leeuwarden, als een echte “ Friese Stief-
kop” zoals ze zelf omschrijft. Als jongste van 
een gezin van 11 kinderen werd ze van huis 
uit, niet gelovig opgevoed. Maar met een 
buurmeisje kwam ze wel in de kerk. Tijdens 
het Lof bij de uitstalling van het allerheilig-
ste fluisterde het buurmeisje “nu komt ons 
lieve heer op’t altaar”. “Juist op dat moment 
kwam er echt iets over me heen.” Vanaf die 
ervaring liet de roeping mij niet meer los. Ze 
ging naar school van de zusters van Benne-
broek en begon aan de niet katholieke kant 
om in het laatste jaar van de naaischool 
over te stappen naar het katholieke deel. 
Pas op mijn 21 ste, ik viel niet meer onder 
ouderlijk gezag, ben ik katholiek geworden 
en gedoopt in de Bonefatius Kerk in Leeu-
warden. Na haar 21ste groeide haar geloof 
en 61 jaar geleden heeft ze na postulant en 
novice te zijn geweest haar eeuwige gelofte 
gedaan bij de Franciscanessen van St. Lucia 
te Bennebroek. Later heeft ze opleiding tot 
gezinszorg gevolgd en in het kloosterhuis 
van Jacoba van Beieren in Woudrichem 
gewoond. Van daaruit is ze jaren lang bij 
gezinnen thuis geweest. Nadat ze met de 
VUT ging leerde ze via de vele voettochten 
een andere Franciscaan kennen Caspar 
Kloos. Toen deze zich vestigde als diaken in 
Oisterwijk, en later als Diaken bij pastoor 
van Spreeuwel in Berkel-Enschot, is ook zij 
naar onze parochie getrokken. Ze assisteer-
de Caspar en is lectrice geweest in Enschot. 
Na de dood van Caspar is ze vrijwilligster 
geworden in Berkel. Haar afscheid valt haar 
wel zwaar. Voor de toekomst is dit wel een 
goede keuze. Ze zijn blij dat ik thuis kom, 
“ik hoor bij die gemeenschap thuis” Zo 
voelde ik mij ook erg verbonden met onze 
Johannes XXIII parochie. Fijne diensten en 
prachtige koren. Prettige gemeenschap 
onderling. Bij het koffiedrinken in Berkel 
voel je respect en steun voor elkaar. Ieder-
een is daar welkom en voelt zich daar ook 
welkom. Dat is parochie zijn, met en voor 
voor elkaar. Daar mogen we best wel trots 
op zijn. Graag had ik nog mijn bijdrage ge-
leverd aan de gastvrije parochie, maar ik 
word geroepen door mijn medezusters in 
Wijchen. Het ga jullie goed. 

Op 19 augustus namen we afscheid 
van misdienaar Mathijs Oude Vrie-
link. Hij kwam naar voren en nam 
het woord.
Zo… dit is voor mij ook de eerste keer in die 
10 jaar dat ik door deze microfoon mag spre-
ken. Maar goed, het zal u waarschijnlijk niet 
ontgaan zijn… na 10 jaar ga ik dan toch echt 
stoppen met misdienen. Ik ben 10 jaar lang 
misdienaar geweest hier in de Enschotse 
kerk. En de laatste 4 jaar heb ik ook missen in 
de Berkelse kerk gediend. In die 10 jaar heb 
ik ook veel dingen meegemaakt. Ik heb mis-
dienaars zien komen en gaan. De parochies 
van Berkel, Enschot, Udenhout en Biezen-
mortel werden gefuseerd. Zuster Augusta 
heeft afscheid genomen, pastoor Scheepers 
verhuisde naar Asten, pastoor Van Eijk werd 
toen hier de nieuwe pastoor, diaken Sjeznoga 
en diaken Van Kuijk zijn er bijgekomen. Bij 
de laatste bijeenkomst voor mijn communie 
kreeg ik 2 briefjes mee naar huis. 1 was een 
aanmeldingsformulier voor het kinderkoor 
en de ander was dus een aanmeldingsformu-
lier om het hulpje van de pastoor te worden. 
Dat laatst genoemde briefje heb ik toen in-
gevuld en moest ik inleveren bij de kerk. Een 
paar dagen later werd ik uitgenodigd om na 
school een keer te komen oefenen en werd 
er uitgelegd wat je allemaal moest doen. Er-
gens begin augustus 2008 had ik dus mijn 
eerste mis en velen missen volgden. En ja…, 
na heel veel missen te hebben gediend is dit 
mijn laatste. Ik verwacht het dit schooljaar 
drukker te krijgen want ik ben vorig school-
jaar geslaagd voor mijn havo diploma en ik ga 
dit schooljaar dus echt studeren. Dus ik ver-
wacht geen tijd meer te hebben om de mis te 
kunnen dienen.
Maar u zou de pastoor ook kunnen hel-
pen! Als dan alle mensen die elke zondag 
in de kerk zitten 1 keer helpen, dan is de 
misdienaars crisis zo opgelost. U zal vast al 
wel weten wat de taken van een misdienaar 
zijn, dus u zou zo kunnen beginnen.
Nou, dan zit het er voor mij bijna op. Ik hoef 
alleen nog maar een kruisteken te maken, 1 
keer voor het altaar te buigen en ik mag nog 
1 keer bellen en dan zit het er helemaal op. Ik 
heb het nou 10 jaar lang met plezier gedaan 
maar overal komt een keer een eind aan. Zo 
ook aan m’n misdienaars carrière. Dames en 
heren, het gaat u goed! Ik dank u wel!
Mathijs, wij wensen je namens de gehele 
parochie veel succes met je studie en veel-
zegen, geluk en gezondheid.

Tekst; Koert Rasenberg (zuster Elisa was te 
bescheiden om op de foto te gaan)



4

Lunch voor senioren Berkel-Enschot
Er was op de eerste woensdag van de maand augustus geen  
koffieochtend van de KBO/S.W.O. omdat de Schalm toen  
vanwege de vakantie gesloten was Daarom bedachten we dit 
jaar in augustus voor een keer iets anders namelijk een lunch 
op donderdag 9 augustus.

Pastoor van Eijk bood ons de ontmoetings-
ruimte bij de pastorie in Berkel aan met 
de mogelijkheid om bij zonnig weer ook 
gebruik te maken van de pastorietuin. Dat 
was al geweldig. Met hulp van vele vrijwil-
ligers en sponsoring van A-H waren we al 
snel klaar met de organisatie We nodigden 
de senioren van Berkel Enschot uit, ieder-
een was welkom, je hoefde , net zoals bij het 
koffieuurtje , nergens lid van te zijn niet van 
de KBO/SWO en ook niet van de pastoor. 
Zonodig kon men ook worden opgehaald . 
Er werd een zeer kleine bijdrage gevraagd 
en heel snel hadden we het maximale aan-
tal van 50. De vrijwilligers Els en Ine zorg-
den voor een heerlijk soepje. Onze trouwe 
sponsor A-H was zeer bereid om tegen een 
zacht prijsje voor brood en beleg te zorgen 
en deed er ook nog een gratis ijsje bij en de 
pastoor zorgde voor de koffie. Er waren vrij-
willigers voor het smeren van de broodjes, 
voor de afwas en alles liep gesmeerd. 

De bijeenkomst was reuze gezellig, niet al-
leen door de lekkere lunch maar zeker ook 
door de leuke contacten en de gezellige ge-
sprekjes, er was praat genoeg en iedereen 
ging tevreden naar huis.

Werkgroep SocMa
KBO/SWOfoto: Jan Panhuijzen

Redactie:
Pastoor van Eijk
Cees van der Poel
Koert Rasenberg

Opmaak & 
vormgeving:
Arjan Robben

COLOFON
De Vierklank is een uitgave van de Johannes XXIII Parochie en wordt 
verspreid via de kerkportalen, bibliotheek en andere openbare 
plaatsen in de parochie.
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

Foto’s:
Jan Panhuijzen
Cees van der Poel
Joep van der Meijden

Drukwerk:
Elka – Tilburg

De verspreiding van de Vierklank
De verspreiding van de Vierklank is veranderd. Vanaf deze  
editie is ons parochieblad gratis af te halen in de kerkportalen 
en enkele ‘openbare’ plaatsen.

Daarmee komen de kosten en de baten 
meer met elkaar in evenwicht.
In de Nieuwe Schakel wordt steeds de nieu-
we uitgave van de Vierklank aangekondigd 

en ook waar deze af te halen is. Neem gerust 
wat exemplaren mee voor buren of andere 
geinteresseerden. De Vierklank is is tevens 
te vinden op de website van de parochie.
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1 november Allerheiligen en 
2 november Allerzielen
Al eeuwen lang viert de Kerk op 1 november het feest van  
Allerheiligen; een feestdag voor alle overleden mensen die 
na een rechtschapen en gelovig leven door de Kerk heilig zijn  
verklaard of als heilig (kunnen) worden beschouwd.

Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen 
waarop kerk de onderwerpen dood en le-
ven na de dood aan de orde komen en de 
kerk behandelt op die dagen het thema van 
het einde der tijden. 

In de vierde eeuw kenden men al een ge-
denkdag op 13 mei voor alle heilige marte-
laren.; in de achtste eeuw werd de dag uit-
gebreid tot feestdag voor alle heiligen. Paus 
Gregorius IV veranderde deze dag (rond 
840) in een algemene en officiële rooms-
katholieke gedenkdag voor alle heiligen en 
stelde de datum vast op 1 november. Het 
voorjaar werd als onwenselijk beschouwd 
vanwege het (te) grote aantal pelgrims op 

een tijd dat er nog onvoldoende voedsel-
voorraden in de stad Rome aanwezig waren.

Vóór 1 en 2 november worden in katholieke 
streken de kerkhoven extra schoongemaakt 
en graven met bloemen versierd. De men-
sen die dierbaren hebben begraven komen 
die dagen de graven van familieleden, vroe-
gere vrienden of bekenden bezoeken.

Het zgn. Halloween
Halloween stamt van het Engelse “All Hal-
lows’ (heiligen) eve(ning); ‘Allerheiligen-
avond’
In Engeland heeft Halloween zich sinds de 
Reformatie in zestiende eeuw als wereldlijk 

All saints

www.johannesXXIIIparochie.nl

Allerzielen 2018

Heer,

in mijn verdriet heb ik gevoeld

dat U onze God bent.

Als je alle tranen hebt geschreid,

als je het liefste wat je hebt, hebt verloren,

kinderen en vrienden in grote verslagenheid

zwijgend naast je zitten,

dan voel je in de stilte Uw hand.

 

Ik mag haar vasthouden

en U doet mij weten dat U mij bijstaat

en dat er meer is dan dit leven.

Ik wil U daarvoor danken.

 

Omdat er liefde is

bestaat er geen voorbij

in alle eeuwigheid

ben jij    

 

Tekst van Toon Hermans

Allerzielen 2018

Heer,

in mijn verdriet heb ik gevoeld

dat U onze God bent.

Als je alle tranen hebt geschreid,

als je het liefste wat je hebt, hebt verloren,

kinderen en vrienden in grote verslagenheid

zwijgend naast je zitten,

dan voel je in de stilte Uw hand.

 

Ik mag haar vasthouden

en U doet mij weten dat U mij bijstaat

en dat er meer is dan dit leven.

Ik wil U daarvoor danken.

 

Omdat er liefde is

bestaat er geen voorbij

in alle eeuwigheid

ben jij    

 

Bidprentje Allerzielen 2018

feest verder ontwikkeld en nadat het door 
(Ierse) kolonisten naar Amerika was over-
gebracht, heeft het zich de laatste decen-
nia van daaruit weer over Europa verspreid. 
Met de kerkelijke feesten heeft het huidige 
Halloween niets meer te maken.

C. van der Poel

Inspirerende bedevaart naar Kevelaer 
Wat brengt elk jaar ca 110 fietspelgrims ertoe om de lange fiets-
tocht naar Kevelaer te ondernemen? Of voor ca 100 buspelgrims 
om ieder jaar weer die kant op te trekken? 

Natuurlijk is een fietstocht door de mooie 
Oost-Brabantse en Limburgse natuur een 
feestje. Zéker als de zon nog eens schijnt. 
En natuurlijk geeft zo’n bus- of fietstocht 
de mogelijkheid om “weer eens bij te klet-
sen”. Maar het is meer dan dat.
Want het doel is Kevelaer. Het doel is Maria, 
de troosteres der bedroefden. Het doel is 
om troost en steun te vinden. Maar ook om 
weer geïnspireerd te raken. En de kracht te 
hervinden die we nodig hebben om weer 
volop in het leven te kunnen staan. 
Ook dit jaar, op zaterdag 8 september, 
zijn maar liefst 110 fietsers en 100 bus-
pelgrims naar Kevelaer getrokken. Voor 

het eerst hebben de Busbedevaart van de 
Broederschap Tilburg-Kevelaer, de bus-
bedevaart van de parochie Johannes XXII 
én de kerkelijk Erkende Rijwielbedevaart 
Tilburg-Kevelaer een gezamenlijke bede-
vaart georganiseerd. Na een inspirerend 
lof in de Basiliek hebben de buspelgrims 
om 13:30 de fietspelgrims verwelkomd 
met een warm applaus. 
Nadat de fietsers zich in de hotels had-
den opgefrist begonnen de pelgrims aan 
een toch langs de kruiswegstaties in het 
bijzonder fraaie kruiswegpark. Met een 
mooie overweging bij elke statie gaf dit 
ook weer stof tot nadenken.

De gezamenlijke bedevaart werd afge-
sloten met een H. Mis. Daarna gingen de 
buspelgrims weer naar huis. De fietsbe-
devaart had ’s avonds nog een lof waarin 
maar liefst 7 jubilarissen werden gehul-
digd. 
Daarna zocht iedereen het hotel op. 
Na een H Mis om 07:00 op de zondagmor-
gen, en een stevig ontbijt keerden ook de 
fietsers huiswaarts. 
We kunnen terugkijken op een inspirerend 
en geslaagd bedevaartweekeinde. 

Volgend jaar vindt de bedevaart plaats op 
zaterdag 14 september 2019. De fietsers 
blijven overnachten en fietsen zondag 15 
september weer terug. 

Met vriendelijke groet,
Peter Smulders (voorzitter)
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Moeder aarde, een kostbaar geschenk
Van de vier oerelementen vuur, lucht, water en aarde is het 
laatste misschien wel het meest vanzelfsprekende. Maar sinds 
het moment dat de eerste mensen vanaf de maan naar een op-
komende aarde keken – inmiddels alweer bijna vijftig jaar gele-
den! – lijkt aan die vanzelfsprekendheid een einde te zijn geko-
men. Want meer dan ooit zouden we ons moeten realiseren dat 
de aarde voor ieder van ons een kostbaar geschenk is, waarop 
we trots en zuinig moeten zijn.

Home sweet home
Aarde, een van de planeten die zijn rondje 
om de zon draait. Een grote bol met land 
en water. Met een dampkring eromheen 
waarin de zuurstof zit die mensen, die-
ren en planten zo hard nodig hebben om 
te kunnen leven. De aardbodem herbergt 
niet alleen zand en steen, maar zit vol met 
allerlei schatten: goud, zilver, diamant, 
gas, olie en steenkool.
Aarde: het is de dagelijkse grond onder 
onze voeten. Iedere dag voeden we ons 
met de opbrengsten van het land, we kwe-
ken er bomen en planten. We genieten er-
van als we een zomerse fietsrit of winterse 
schaatstocht maken. We ontspannen er 
ons door in de tuin te werken, te luieren op 
het strand, te sporten of een wandeling te 
maken door de stad. En last but not least: 
we vinden er altijd weer onze vertrouwde 
plek thuis. Waaróm we een leven lang op 
aarde zijn? De oude schoolcatechismus uit 
de vijftiger jaren van de vorige eeuw gaf er 
een ondubbelzinnig antwoord op: we zijn 
op aarde om God te dienen en daardoor 
hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. 
Misschien een wat gedateerd antwoord, 
maar in ieder geval geruststellend en uit-
nodigend naar de toekomst toe.

Bijbels rentmeesterschap
In veel culturen staat een moedergodin 
symbool voor de aarde: moeder aarde. 
De meeste godsdiensten kennen schep-
pingsverhalen, waarin de aarde op een bo-
vennatuurlijke manier door een godheid 
geschapen wordt. Zo ook in de joodse en 
christelijke traditie. Oerknal en evolutie 
of niet, zeven dagen en nachten of niet: 
al in het eerste hoofdstuk van de bijbel is 
sprake van alle vier oerelementen: lucht, 
water, vuur en aarde. Want in het begin 
schiep God hemel en aarde, zweefde zijn 
geest over het water en plaatste hij lichten 
aan de hemel. Aan de eerste mensen ver-
trouwde God het beheer van de aarde toe. 

De oerelementen worden in de bijbel niet 
alleen bij naam genoemd, maar ook kun-
nen we een globale schets lezen hoe ze 
worden ingericht. Zo komen we ‘aarde’ 
meer dan elfhonderd keer in de bijbel te-
gen. De betekenis van zo’n oerelement is 
natuurlijk in de loop der eeuwen wel aan 
verandering onderhevig geweest. Pas 
sinds de grote ontdekkingen van de laat-
ste eeuwen weten we dat de aarde niet het 
middelpunt van het universum is en met 
de lucht om ons heen niet het héle heelal 
is, niet als een platte schijf op het water 
drijft, noch door engelen op de vier hoe-
ken kan worden vastgehouden (Openba-
ring 7,1). 

Toekomstdromen
Ook al werd de 
Club van Rome in 
de zeventiger ja-
ren van de vorige 
eeuw nogal eens 
het mikpunt van 
kritiek, hun voor-
uitziende blik en 
voorspelde prog-

nose van oprakende grondstofvoorraden 
en vervuiling van ons milieu zijn nog altijd 
actueel. Klimaatverandering, broeikasef-
fect, energietransitie, duurzame groei, 
smeltende ijskappen: begrippen die in de 
afgelopen decennia bijna dagelijks aan de 
orde zijn. Positief is natuurlijk dat er ein-
delijk een breed gedragen klimaatakkoord 
is. Want als we de komende decennia niet 
zorgvuldig met de grondstoffen en ener-
giebronnen van onze aarde zullen om-
springen (of minder braaf geformuleerd: 
als we de aarde blijven leeg roven), zullen 
deze voorraden op den duur uitgeput ra-
ken. Aan de voorraad fossiele brandstof-
fen komt immers eens een eind. Daarom 
zit er niets anders op dan te blijven zoeken 
naar andere mogelijkheden om energie 
op te wekken (zoals waterkracht, wind- en 
zonne-energie, aardwarmte). En moet het 

inzamelen en recyclen van gebruikte bat-
terijen, glas, plastic en papier de gewoon-
ste zaak van de wereld zijn. Misschien dat 
we dan eindelijk eens van de plasticsoep 
af komen. Minder vliegen, niet altijd gauw 
met de auto gaan en liever de fiets pakken 
om boodschappen te doen lijken peanuts, 
maar zijn zonder meer de goede richting. 
Minder consumeren, de zee niet leeg vis-
sen, de regenwouden niet kappen: het 
helpt allemaal mee om een broodnodige, 
duurzame samenleving te realiseren.
Maar er is nog een andere reden om zorg-
vuldig met de grondstoffen van de aarde 
om te springen. Want als we de luchtlaag 
om de aarde steeds meer vervuilen, zal 
dat onze gezondheid ernstig in gevaar 
brengen. Daarom is het goed dat auto’s 
met katalysatoren zijn uitgerust om de 
uitlaatgassen schoner te maken, vervui-
lende diesels te weren uit de steden en 
elektrische auto’s toe te juichen. Daarom 
is het goed om de mestoverschotten te 
beperken. Daarom moeten we blijven zoe-
ken naar andere mogelijkheden om de ge-
bruikte grondstoffen zo min mogelijk ver-
vuild aan de aarde terug te geven. Moeder 
aarde zal ons er op termijn dankbaar voor 
zijn en zich kunnen verheugen op een na-
tuurlijke, eeuwig durende kringloop. Nou 
ja, eeuwig… Ook aan het aardse leven zijn 
natuurlijk grenzen. Maar als we verstandig 
met onze aarde weten om te gaan, hebben 
we nog zo’n vijf miljard jaar voor de boeg. 
Geen eeuwigheid dus, maar toch altijd nog 
een flink aantal jaartjes te gaan. Het is te 
hopen dat de internationale ‘dag van de 
aarde’ (22 april, met wereldwijde evene-
menten voor milieubehoud) nog een lang 
leven gegund is.

Jan Simons

Dit artikel is het laatste van een vierde-
lige serie over de oerelementen: water, 
vuur, lucht en aarde, eerder versche-
nen in Vierklank
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Heilige van de maand

17 november Elizabeth van Thüringen

Elizabeth van Thüringen Willibrorduskerk
Foto: Cees van der Poel

In zijn gedenkboek uit 2002 1) beschrijft Jan Smits in kort bestek 
o.m. het beeld Van Elisabeth van Thüringen. Volgens zijn bevin-
dingen stond het beeld al in de vorige Berkelse kerk die in 1911 
werd “vervangen” door het huidige kerkgebouw.

Volgens Paul Spapens 2) werd het feest van 
Elisabeth van Thüringen vroeger op 19 no-
vember gevierd; van 18 op 19 november 
1421 vond nl. de ramp plaats die we ken-
nen als de Elisabethvloed.
Elisabeth (een Hongaarse prinses, op jon-
ge leeftijd al uitgehuwelijkt aan Lodewijk 
IV van Thüringen) voelde zich meer aan-
getrokken tot de leefregel van de francis-
caanse armoede dan tot het luxere hofle-
ven.
Nadat haar man in 1227 omkwam tijdens 
een van de kruistochten bleef ze achter 
met drie kinderen. Een zwager vond toen 
dat hij recht had op haar bezittingen zodat 
ze als berooide weduwe dreigde verder 
te moeten leven. Een van de geestelijke 
leiders uit die tijd zorgde ervoor dat ze in 
haar rechten werd hersteld.
Ze bleef trouw aan haar franciscaanse roe-
ping en leefde verder een teruggetrokken 
leven in vrijwillig aanvaarde armoede. In 
het Franciscus hospitaal dat ze had laten 
bouwen werkte ze zelf als een van de zie-
kenverzorgsters.
Toen ze vier jaar na haar dood al heilig 
werd verklaard werd ze herbegraven in de 
Elisabethkerk in het Duitse Marburg.

Meestal werd ze afgebeeld met een kan en 
een brood (armenzorg), maar,- waarschijn-
lijk beïnvloed door de legende uit het leven 
van Elisabeth van Portugal- wordt ze later 
ook afgebeeld met rozen. (Het brood dat 
Elisabeth van Portugal heimelijk aan de 
armen wilde uitdelen veranderde volgens 
die legende in rozen toen haar echtgenoot 
wilde controleren wat ze bij zich had).
Ook het Tilburgse Elisabethziekenhuis be-
zit (uiteraard) een beeld van Elisabeth (met 
rozen)
NB: Paul Spapens vermeldt in zijn boek ook 
nog dat er in 1956 (Hongaarse opstand) een 
opleving plaatsvond in de verering en aan-
roeping van Elisabeth van Thüringen.

Cees van der Poel

Met dank aan de hieronder genoemde uit-
gaven1) 
Jan Smits; De parochie van St. Willibrordus 
honderdvijftig jaar; ©2002 Kerk St. Willi-
brordus

2) Paul Spapens en Kees van Kemenade; 366 
Heiligendagen; Kempen Uitgevers, Zalt-
bommel 2005.

Vormsel 2019
Wanneer je in groep 8 zit, wordt je ge-
vraagd om na te denken over het Vormsel. 
Misschien weet je niet precies wat vormen 
betekent. In de Johannes XXII parochie wil-
len we daarom voor jou en je ouders een 
klankbord zijn hoe je in de geest van Jezus 
je leven vorm kunt geven.

Daarom komen alle vormelingen uit de Jo-
hannes XXIII parochie een aantal keren bij 
elkaar tijdens de voorbereiding voor het 
Vormsel 2019. We ondernemen allerlei acti-
viteiten die met het geloof en de kerk te ma-
ken hebben en praten over wat het Vormsel 

precies inhoudt. We betrekken ook de ou-
ders bij deze bijeenkomsten. De vormsel-
voorbereiding wordt afgesloten in juni 2019 
met een feestelijke Vormselviering waarin 
de Vormheer het sacrament van het Vorm-
sel zal toedienen.

De vormselwerkgroep die de vormselvoor-
bereiding tot nu toe heeft begeleid zal in 
2018 afscheid nemen. Voor alle vragen 
m.b.t. het Vormsel 2019 kunt u voortaan 
terecht bij info@johannesxxiiiparochie.nl. 
Ook als u interesse hebt om te ondersteu-
nen bij het Vormsel 2019 graag een bericht-
je naar dit e-mail adres. 

Terugblik openluchtmis
Op 24 juni hebben we een openluchtmis ge-
vierd bij Koningsoord. Een gezamenlijk koor 
van kinderkoor Eigen-Wijs en jongerenkoor 
Pippijn die het groot aantal aanwezigen tot 
ontroering en vervoering bracht. Een pra-
chitge mis onder de lommerijke bomen 
van het voormalig Trapistinnenklooster. 
Met een openhartige pastoor Juan die in 
zijn preek over zijn eigen jeugd sprak. Veel 
kinderen die de eerste heilige communie 
hadden gedaan konden vandaag voor het 
eerst zelf ter communie. Een heel bijzonder 
moment.
“Laat de kinderen tot mij komen” waren 

Kinderen in 
onze Kerk 
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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

belangrijke woorden van Jezus. Hoe mooi is 
het dan om te zien dat de kinderen dan ook 
samen in een kring elkaars hand vast hou-
den en  zo het Onze Vader bidden.

Het was heel goed georganiseerd en zeker 
voor herhaling vatbaar. Dank voor de werk-
groep. Mooi was tevens te zien dat een aan-
tal jongeren, die in het oude klooster wo-
nen, op deze mooie zondagochtend uit hun 
ramen hingen, om van een afstand deze 
mis van begin tot eind bij te wonen. 
Inmiddels is ook bekend dat er op 30 juni 
2019 weer een openluchtmis zal plaatsvin-
den.

Communie in onze parochie
Vanaf 26 oktober is de 
communievoorbe-
reiding gestart in 
Berkel- Enschot en 
vanaf 8 december 
in Udenhout en 
Biezemortel. Een 
groep enthousi-
aste kinderen en 
ouders gaan sa-

men op weg naar de belangrijke dag 
van de eerste heilige communie.
Gods Grootste Geschenk is een inter-
actief en intensief communieproject 
dat de kinderen en hun gezinnen 
meeneemt langs de hoogtepunten 
van het kerkelijke jaar. 

Dit communieproject is zo opge-
zet dat iedere bijeenkomst met de 
kinderen gevolgd wordt door een 
viering met het hele gezin en de ge-
loofsgemeenschap. Ook worden de 
ouders er op allerlei manieren actief 
bij betrokken.
Ondanks de inzet van vele ouders 

Johannes XXIII Parochie
Berkel • Enschot • Biezenmortel • Udenhout

Foto: Cees van der Poel

komen we nog wat handen te kort bij het 
versieren van de kerk  voor de  communie-
vieringen op 19 mei in de Caeciliakerk en 
26 mei 2019 in de Willibroduskerk . Op 19 
mei is de communie in Udenhout en op 2 
juni in Biezenmortel
Op onderstaande flyer die ook in de ker-
ken worden uitgereikt staan de verschil-
lende gezinsvieringen vermeld.

De gezinsvieringen zijn voor iedereen. 
Ouders met kinderen, jongeren, ouderen. 
Opa’s en Oma’s met kleinkinderen. Zeker 
als je eerder al je communie gedaan hebt 
is het leuk en belangrijk om zeker weer 
eens een mooie viering in de kerk bij te 
wonen. Jullie zijn allemaal van harte wel-
kom.


