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Matigheid
De veertigdagentijd begint op Aswoensdag en duurt tot aan 
Pasen. Deze periode staat in het teken van matigheid. 
Veel gelovigen gebruiken deze gunstige tijd om met mate te 
eten en te drinken. Het is een goede gewoonte, mede omdat 
er in het Westen een overvloed aan eten en drinken te koop is. 
Te bedenken dat er op andere delen van de wereld mensen van 
de honger sterven. 
De veertigdagentijd is een uitnodiging om 
bewust te kiezen wat we wel en wat we 
niet eten en drinken. Dit geldt ook voor de 
kinderen: zij zouden bijvoorbeeld kunnen 
minderen in het snoepen. Het geld dat de 
ouders overhouden, kan aan een goed doel 
gegeven worden.
In de jaren dat ik in het klooster ingetreden 
was, hoorde bidden en vasten tot ons le-
vensritme. Dagelijks samen bidden en met 
mate eten. We aten twee keer per week 
vlees en op vrijdag konden de broeders die 
dat wilde de avond boterham overslaan.
Het is nog steeds mogelijk om in een kloos-
ter mee te leven. Je kunt het doen op eigen 
gelegenheid of door je in te schrijven voor 
een retraite. De retraite ofwel bezinnings-
dagen breng je in stilte door. Het levens-
ritme is anders: een paar keer per dag sa-
men bidden, luisteren naar een inleiding en 
ruimte om je te ontspannen.
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De veertigdagentijd is een vergelijkbare 
tijd. Vasten en bidden horen immers bij 
elkaar. We vasten voor de Heer. We kun-
nen matigen in allerlei ‘wereldse’ zaken om 
meer ruimte te maken voor God. Het leven 
komt in een ander licht te staan: God die 
ons het leven gegeven heeft, die ons ge-
schapen heeft, die ons de wereld heeft toe-
vertrouwd om haar te beheren. 
De Vormelingen hebben een rondleiding 
gehad bij de Trappisten en hebben een 
beetje kunnen proeven van hun manier van 
leven. Ter afsluiting hebben we samen met 
de Trappisten het avondgebed gebeden en 
in het gastenverblijf in stilte een eenvoudi-
ge maaltijd gebruikt. Matigheid is een hele 
kunst, het gaat immers niet om een mense-
lijke prestatie, maar om wat we samen met 
God voor de ander kunnen doen.

Pastoor Juan van Eijk
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Van de bestuurstafel

Welke wereld geven we door aan onze kinderen?
Deze vraag wordt vandaag de dag heel vaak gesteld vooral in-
zake de klimaatdiscussie. Er wordt een moreel beroep gedaan 
om onze wereld met een gezonde toekomst door te geven aan 
onze kinderen. 

trent het doorgeven van onze spirituele we-
reld van ons geloof en voortbestaan van onze 
Rooms Katholieke Kerk aan de volgende ge-
neratie. Willen wij onze kinderen en kleinkin-
deren de mogelijkheid blijven geven om God 

te ontdekken en hun geloof te onderzoeken 
in de geborgenheid van onze kerkgemeen-
schap? Of ontnemen wij hen die kans?
Hoe uw relatie tot de Kerk op dit moment 
ook is, als gedoopt christen zullen maar 
weinigen diep in hun hart echt vervreemd 
zijn van Jezus Christus. En daarom de kin-
deren een toekomstperspectief in een le-
vende gezonde kerk willen bieden. Op dit 
moment wordt er duidelijk werk gemaakt 
van de revitalisering van onze en andere 
parochies. Met de blik naar voren gericht. 
Met behoud van het goede en lering getrok-
ken van het verleden. Openstaan voor ver-
andering. Ook de Johannes XXIII parochie 
wil vooruit. De vele vrijwilligers en pasto-
raal team hopen op uw steun. 
Door actieve bijdragen aan onze geloofsge-
meenschap in de vorm van deelname aan 
kerkvieringen, vrijwilligerswerk en financi-
ele steun.
Namens alle vrijwilligers van de Johannes 
XXIII parochie vragen vooral wij om uw fi-
nanciële ondersteuning door middel van de 
Kerkbalans 2019.
De vele vrijwilligers zetten wekelijks hun 
schouders onder deze prachtgemeenschap 
in Berkel-Enschot, Udenhout en Biezemortel.
Geef de volgende generatie een bloeiende 
kerkgemeenschap door zodat zij omtrent 
hun toekomstige levensvragen inspiratie, ge-
loof hoop en liefde kunnen vinden.

Koert Rasenberg

De genoemde wereld beperkt zich hierbij 
vooral tot de tastbare leefomgeving die aan 
verandering onderhevig is door klimaatver-
anderingen. 
Eenzelfde discussie kan gevoerd worden om-

De huidige bezetting van het parochiebestuur: Pastoor 
Juan van Eijk: voorzitter, Johan Elshof: vice-voorzitter, Kees 
de Graaf: secretaris, Ezio Bocca; vrijwilligerszaken, Wim  
Smolders: kerkhofzaken, Ad van der Bruggen: adviseur, Caspar 
de Bonth: adviseur bouwzaken, Els Kuipers: notuliste 

Presentatie beleidsplan
Op 21 en 22 januari werd het beleidsplan 
van onze parochie gepresenteerd. De bij-
eenkomsten waren in Udenhout op de pas-
torie en in Berkel-Enschot, in het zaaltje bij 
de st. Willibrorduskerk. Hiervoor is gekozen 
vanwege het gering aantal aanmeldingen op 
de twee andere plaatsen waar het beleids-
plan ook gepresenteerd zou worden. De 
aanleiding voor het beleidsplan is de neer-
gaande trend die reeds vele decennia in de 
kerk aan de gang is. Steeds minder mensen 
gaan naar de viering op zondag of door de 
week, het dalend aantal uitvaarten, de da-

lende financiën en nog meer. Ook in onze 
Heilige Paus Johannes XXIII Parochie zien 
we een sterk dalende trend. In onderstaan-
de grafiek kunnen we het zien. 
Het parochiebestuur en pastoraal team ma-
ken zich zorgen. Waar gaat het heen? Het is 
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Vrijdag gebeden, dé dag van het lijden en 
sterven van Jezus. Maar sinds enkele jaren 
wordt de kruisweg ook op alle vrijdagen in 
de Veertigdagentijd gebeden in de Willibror-
duskerk, telkens om 15.00 uur, het sterven-

van belang te weten hoe het in de parochie 
gaat, niet om ons hierdoor te laten leiden. 
We laten ons leiden door de hoop Jezus Chris-
tus aan de kerk geeft, het gaat om zijn lijden, 
sterven en verrijzen. In de kerk worden we ge-
confronteerd met lijden. We horen het in het 
nieuws en lezen het in de kranten. 
Wat mij bijzonder raakt is de verandering die 
op Pinksteren geschied. De apostelen hebben 
de verrezen Heer ontmoet, maar het duurt 
nog tot Pinksteren eer zij in alle vrijmoedig-
heid durven getuigen van het geloof. De apos-
telen komen samen achter gesloten deuren, 
zij zijn bang. De neerdaling van de Heilige 

Geest verandert de angst in vrijmoedigheid. 
Ook al ondervinden de apostelen tegenwer-
king en zelf lijden, kunnen zij niets anders dan 
getuigen van de verrijzenis van Christus.
Wat staat als parochie voor de grote uitda-
ging, ons te laten leiden door de hoop, die 
Jezus Christus beloofd heeft. Als de verre-
zen Heer aan de apostelen verschijnt zegt 
Hij: ‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn 
leerlingen en doopt hen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest en 
leert hun te onderhouden alles wat Ik u be-
volen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot 
aan de voleinding der wereld.’

Met de parochianen willen we op zoek gaan 
naar wat Christus van ons vraagt. Een belang-
rijke bron van inspiratie die we willen gebrui-
ken is het boek van J. Mallon ‘Als God reno-
veert’, dat kunnen we ook in het beleidsplan 
lezen. Samen dit boek lezen, om te ontdekken 
wat God van ons vraagt. In dit boek noemt de 
auteur een tiental waarden waaraan we wil-
len werken. We hopen dat vele parochianen 
in zullen gaan op de uitnodigingen rond het 
vernieuwen van de parochie. Wij kunnen als 
parochie het verschil maken. 

Pastoor Juan van Eijk 

De kruisweg bidden op de
vrijdagen in de Veertigdagentijd 
In de eerste eeuwen na Christus gingen gelovigen naar Jeruza-
lem om dezelfde weg te gaan die Jezus op zijn laatste levens-
dag heeft afgelegd. 
Het maken van een bedevaart naar Jeruza-
lem was echter alleen voor een beperkt aan-
tal mensen mogelijk. Gaandeweg groeide 
daardoor het gebruik om de lijdensweg van 
Jezus in de eigen omgeving af te beelden. 
Vooral de franciscanen hebben eraan bijge-
dragen om de kruisweg te verbeelden en te 
bidden. Het aantal afbeeldingen (staties) va-
rieerde door de eeuwen heen, maar in 1740 
heeft de toenmalige paus het aantal staties 
op 14 bepaald. 
Het zijn 14 momenten op de lijdensweg van 
Jezus, maar het is niet moeilijk om die mo-
menten te verbinden met momenten op de 
lijdensweg van iedere mens. Zo is het bidden 
van de kruisweg tegelijkertijd het overwegen 
van het lijden van Jezus, als een bezinning op 
het lijden van onszelf en onze medemens.
Van oudsher wordt de kruisweg op Goede 

Acoliet
Een tijdje geleden nam de laatste misdienaar 
in de kerk van Berkel afscheid. Hij deed nog 
een oproep voor nieuwe misdienaars, maar 
die kwamen er niet. Sindsdien staat de pas-
toor, als er geen diaken is, alleen op het pries-
terkoor. Vanuit de kerk ziet dat er kaal uit, 
weinig feestelijk. Voor de pastoor moet dat, 
zo lijkt me, nogal eenzaam aanvoelen. Terwijl 
de Eucharistie eigenlijk toch een vreugdevol 
gebeuren is, “bron en hoogtepunt van het le-
ven van de Kerk”, zoals het Tweede Vaticaan-
se Concilie het heeft verwoord. 
En zo kwam de gedachte bij mij op: als er 
geen misdienaars zijn, waarom dan geen 

acolieten, volwassen mannen die – net zoals 
de misdienaars – de priester behulpzaam zijn 
bij de H. Mis? Er zijn toch genoeg volwasse-
nen die vroeger in hun jeugd misdienaar zijn 
geweest? Het bleef vooralsnog bij gedachten, 
totdat de pastoor mij een keer vroeg. Och, 
waarom ook niet? Ik ging erop in, hij was er 
zichtbaar blij mee en verschillende mensen 
in de kerk lieten mij weten het erg te waar-
deren. En zo komt het dat ik bij tijd en wijle 
acoliet ben tijdens de H. Mis. Er zijn geen af-
spraken, er is geen rooster, maar als ik zie dat 
er geen diaken is, dan ga ik naar de sacristie 
en meld mij. En dan hoor ik wel of het van pas 

komt. Ik ben een vaste kerkganger, maar niet 
altijd in Berkel. Dat komt omdat de familie in 
Noord-Holland woont en in Zuid-Limburg en 
ik daar zo nu en dan wil zijn. Bovendien ben ik 
pensioengerechtigd, dus ook regelmatig een 
paar dagen weg. Daarom geen rooster of vas-
te afspraken. Maar voor de overige zondagen 
ben ik beschikbaar.  Er moeten beslist meer 
volwassenen zijn die dit ook zouden kunnen 
en willen. Laat het weten! Zo kun je op een 
andere manier bijdragen aan een waardige 
eucharistieviering. 

Theo Schepens

suur van Jezus. Het duurt ongeveer een half 
uur en we lopen langs de 14 staties in de 
kerk. Het is een goede manier om je op deze 
wijze voor te bereiden op de Goede Week 
en Pasen. En het is een daad van christelijke 
naastenliefde om voor je lijdende medemens 
te bidden. Ook dit jaar gaan we dat weer 
doen, op alle vrijdagen vanaf 8 maart tot de 
Goede Week. U bent van harte welkom.

Theo Schepens

Kruiswegstaties St.Willibroduskerk 
foto: Cees van der Poel
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Enschot. Met u wil het parochiebestuur 
pastoor Van Eijk een onvergetelijke verjaar-
dag bezorgen. 

Met vriendelijke groet 
namens parochiebestuur, 

Johan Elshof

Voor een cadeautip kunnen mensen te 
rade gaan bij Franka Dekkers, 
de secretaresse. Haar mailadres is: 
info@johannesxxiiiparochie.nl of 
per telefoon 013 533 1216.

Pastoor van Eijk ziet Abraham 
op Tweede Paasdag
 Op 22 april aanstaande, Tweede Paasdag, hoopt pastoor Juan 
van Eijk zijn 50ste verjaardag te vieren. De parochie H. Paus 
Johannes XXIII wil deze speciale verjaardag niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en het parochiebestuur nodigt u hierbij uit 
dit kroonjaar samen met pastoor van Eijk te vieren.  

Op die 22 april zal pastoor van Eijk om 
11.00 uur voorgaan in de eucharistievie-
ring in de St. Lambertuskerk te Udenhout. 
De Gemengde Koren van de verschillende 
kerken van onze parochie zullen samen met 
hun gezang de viering een luisterrijk tintje 
geven.
Na de eucharistieviering is er een receptie 
voor de jubilaris vanaf 12.30 uur in zaal Van 
Opstal, Burgemeester Brendersstraat 3 te 
Berkel-Enschot. Tenslotte zal de middag 
afgesloten worden om 17.00 uur met de 
Vespers in de St. Willibroduskerk te Berkel- Pastoor Juan van Eijk  Foto: Masja Vlaminck

2e  Pinksterdag 10 juni, 3e  Fietsrondje van Johannes 
Een combinatie van gastvrijheid, kennismaking, gezelligheid en sportiviteit

de omgeving. Immers: iedereen kan zijn of 
haar kennis over een bepaald deel van de 
parochie al fietsend overdragen aan de an-
dere deelnemers.

Route
De tocht start dit jaar in Udenhout. Via Bie-
zenmortel fietsen we naar Enschot en eindi-

gen we in Berkel. Op verschillende punten 
staan we stil bij onderdelen van het kerkelij-
ke, sociale of culturele leven in onze parochie. 
Niet alleen om te rusten, maar ook om infor-
matie te aanhoren en om de inwendige mens 
te versterken met een hapje of een drankje. 
De route gaat via verharde en halfverharde 
(fiets)paden en kan daarom niet per auto ge-
reden worden. 

Aanmelden
Aanmelden kan via rondjejohxxiii@gmail.
com. Graag daarbij uw naam, adres, tele-
foonnummer en woonplaats vermelden. 
Dit laatste is belangrijk om gemengde groe-
pen te kunnen samenstellen, waarbij in elke 
groep meerdere torens van onze parochie 
zijn vertegenwoordigd. Deelnemers van het 
zelfde adres kunnen worden ingedeeld in de 
zelfde groep. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 22 mei. Begin 
juni ontvangt u bericht hoe laat uw groep 
van start gaat en hoe laat de eindtijd is.
 Ter indicatie: de eerste groep start rond 
11.30 uur; de laatste groep arriveert rond 
17.00 uur. Hebt u nog vragen, neem dan 
contact op met Hanneke Elshof, telefoon-
nummer 013 5332749.

Werkgroep fietstocht 
Rondje van Johannes.

Het doel is om parochianen van verschil-
lende kerken met elkaar op een informele 
manier kennis te laten maken. En wat is er 
informeler dan gezamenlijk fietsen? Door in 
kleine groepen te fietsen die gevarieerd zijn 
samengesteld uit parochianen uit Enschot, 
Berkel, Udenhout en Biezenmortel leren de 
deelnemers elkaar beter kennen, maar ook 
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In memoriam Pastor Hein Tops 
geboren 15-12-1934        overleden 15-12-2018

Graag wil ik iets vertellen over 
het pastoraat van Hein, zoals we 
dat in Enschot beleefd hebben. 
Ik ga even terug naar 1998, twintig jaar gele-
den. We vierden toen het eeuwfeest van onze 
Caeciliakerk. Een jaar lang stond de parochie 
bol van festiviteiten met Hein als grote stimu-
lator en verbinder. Speciaal voor dit feestjaar 
was een lied gemaakt met als refrein: 
“Wij die kerk zijn hier tezamen
Met de naam Caecilia
Zetten open deuren, ramen
Honderd jaar Caecilia.”

Bidprentje Pastor Hein Tops
Beter dan in deze paar woorden is de tijd dat 
Hein onze pastor was niet samen te vatten. 
Hein wist het gevoel over te brengen dat wij, 
de gelovigen, zelf kerk zijn. En met de open 
deuren en ramen gaf hij aan een uitnodigen-
de, gastvrije kerk te willen zijn, waar iedereen 
welkom is. 
Het was wel even wennen toen Hein 26 jaar 
geleden naar Enschot kwam. Het woord 
pastoor was vanaf dat moment taboe. Wij 
kregen te maken met pastor Tops. Dat was 
geen kwestie van zomaar een ‘o’ weglaten, 
maar een uitdrukking van zijn verlangen om 
als pastor, herder midden tussen de mensen 
te staan. Ook was het voor het eerst dat de 
pastoor van Enschot niet zijn intrek nam in de 
pastorie, maar koos voor een eigen thuis in 
het dorp. 
We maakten ook kennis met het nieuwe fe-
nomeen van de Pastoraatsgroep. Hein verza-
melde zes parochianen om zich heen, die hij 
‘mijn maten’ noemde. Waarmee hij zeggen 
wilde: Ik ben niet de baas. Wij zijn elkaars 
gelijken en samen werken wij aan een vitale 
parochie, waar iedereen er toe doet.” 
Van het begin af aan stimuleerde hij een ac-
tieve inbreng van zo veel mogelijk parochia-
nen, of het nu ging om het beschilderen van 

de paaskaars of het voeren van doopsge-
sprekken. 
Zo haalde hij bij velen van ons talenten naar 
boven, waarvan we ons niet bewust waren: 
op het gebied van creativiteit, organiseren en 
spiritualiteit. 
Toen wij in een gesprek vlak voor zijn sterven 
hierop terugkeken, zei hij:”Er zit zoveel moois 
in mensen. Je hoeft het maar aan te raken en 
het komt vanzelf naar boven.” En hij verstond 
die kunst: de eigen krachten in mensen aan-
wakkeren en ze daarin vertrouwen geven”. 
Je vraagt je af hoe hij het voor elkaar kreeg 
om zoveel mensen, jong en oud, als vrijwilli-
ger aan zich te binden. Was het zijn bevlogen-
heid voor de goede zaak, het zelfvertrouwen 
dat hij je gaf, zijn innemendheid of, laten we 
eerlijk zijn, zijn vermogen tot subtiele dwang? 
Hoe het ook zij, aan een verzoek van Hein kon 
je geen weerstand bieden. 
Hoogtepunt voor Hein was het samen vieren 
van de eucharistie, voor hem hét moment 
van ontmoeting en betrokkenheid op elkaar 
en op de mens Jezus. Hein was spiritueel, 
maar wel met beide benen op de grond. Ge-
loven was voor hem niet iets wat uitsluitend 
binnen de kerkmuren plaatsvond. Juist bui-
ten gebeurde het, in de straten en de huizen. 
Hij vertaalde dat in aandacht voor elkaar en 
warmte delen, met de boodschap van het 
evangelie als inspiratiebron. In zijn verkondi-
ging probeerde hij dat over te brengen. Niet 
altijd in hapklare brokken, die soepel naar 
binnen gleden. Een preek van Hein dwong 
je tot dieper nadenken; en hoe teleurgesteld 
kon hij zijn, als er na de viering op het kerk-
plein over koetjes en kalfjes werd gepraat, en 
niet over de ‘goei kost’, zoals hij het noemde, 
die hij meegegeven had. 

Zoals wij hier samenzijn, weten wij voor ons-
zelf wat Hein in ons levensverhaal betekend 
heeft. Wij mochten hem onze gevoelens en 
gedachten toevertrouwen bij vreugde en 

verdriet. Altijd wist hij te luisteren en met de 
juiste woorden te bemoedigen. Zijn hart lag 
bij het individuele pastoraat, mensen nabij 
zijn in hun zoeken naar zingeving, in hun wor-
stelen met levensvragen. Zelf was hij 
dankbaar voor het vertrouwen, dat hij kreeg. 
Hij noemde dat een geschenk. ”Al deze men-
sen”, zo zei hij,“ hebben mij laten groeien in 
mijn mens-worden.” 
Wij op onze beurt hebben mogen delen in dat 
intense levensgevoel van hem dat er een God 
is op wie we kunnen vertrouwen en dat die 
zich laat zien in het goede van mensen. 
Ik wens ieder van ons de erfenis van Hein 
toe. En dat is dat we een stukje van zijn Gods-
vertrouwen vasthouden en daarmee verder 
gaan in ons leven, in blije herinnering aan 
hem. Wat zou hij dat geweldig vinden. 

Mooie, wijze Hein, we gaan je zo verschrikke-
lijk missen. Dankjewel voor je welbestede en 
betekenisvolle leven.

Victoire Geerts
(dit in memoriam is in iets uitgebreidere versie door Vic-

toire uitgesproken op de begrafenis van Pastor Hein Tops 

op 20 december in de Dionysiuskerk, ’t Heike , te Tilburg)

Bidprentje Pastor Hein Tops

Ervaring met de Alpha Cursus

Ik wilde graag meer over het geloof te weten 
komen en het sprak me meteen aan en heb 
me dan ook voor deze cursus aangemeld. 
We beginnen iedere woensdagavond met 
een maaltijd. Er wordt heerlijk gekookt en het 
is fijn om tijdens de maaltijd ontspannen met 
elkaar te praten. Ook wordt er gezongen. 
Na de maaltijd is er een korte inleiding en 
wordt er boeiend gesproken over een onder-

werp, waarbij sprekers hun ervaringen met 
het geloof uitwisselen en belangrijke levens-
vragen aan bod komen in relatie tot God.
Het zet je aan het denken en in kleine groe-
pen gaan we dan met elkaar in gesprek. 
In de groep delen we ervaringen uit en er is 
ook ruimte om vragen te stellen. We worden 
in de groep daarbij goed begeleid. Er wordt 
serieus gepraat maar er wordt ook gelachen 

en je bouwt een vertrouwensband op binnen 
de groep.  Tijdens deze cursus heb ik mooie 
mensen leren kennen en ben ik veel te weten 
gekomen over het geloof en heb ervaren dat 
het geloof mij veel rust geeft.
Ik raad de cursus iedereen aan….je leven 
wordt er rijker van!

Wendy van Groenendaal

Tijdens de Kersttocht deelde pastoor van Eijk formulieren uit 
met informatie over de Alpha Cursus.
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Bart Mutsaers
101-jarige die wekelijks op zondag aanwezig is bij
de eucharistieviering in de Sint-Lambertuskerk. 
Met Frans van Asten ben ik een tijdje ge-
leden op woensdagmorgen op bezoek ge-
weest bij Bart Mutsaers.
Bart is -denk ik- de oudste inwoner van 
Udenhout. Sinds een jaar of 6 woont hij in 
de Eikelaar; enkele jaren nadat zijn vrouw (in 
1999) stierf is hij daarheen verhuisd.
Vanuit zijn gerieflijke appartement op de be-
gane grond heeft hij uitzicht op de binnen-
tuin van de Eikelaar.
Bart is in zijn appartement en kijkt tv als we 
aanbellen; als hij open maakt blijkt ook dat 
hij ons inderdaad verwachtte.

Hij is nog de enige uit een gezin dat bestond 
uit 7 kinderen, zes jongens en één meisje, en 
ook die ene zus heeft de leeftijd van 100 jaar 
bereikt. Dat was in 2014.

Bart “heeft altijd in de melk gezeten” zoals 
hij dat zelf uitdrukt en met melkbussen ge-
sjouwd. Fietsen en biljarten zijn activiteiten 
uit het verleden; dat gaat niet meer. Maar 
gevraagd naar ‘hoe hij het maakt’ zegt hij 
‘het goed naar de zin‘ te hebben.
Hij doet mee aan activiteiten die georgani-
seerd worden, eet samen met de anderen in 
het restaurant en gaat koffie drinken in het 
Atrium.
En: Bart is een trouwe kerkganger. Bart komt 
wekelijks vanuit het verzorgingshuis De Eike-
laar met zijn scootmobiel naar de Sint Lam-

bertuskerk om daar de eucharistieviering bij 
te wonen. Weer of geen weer maar Bart is er. 
Ja da’s heel bijzonder. Elke zondag komt Bart 
rond de klok van kwart-voor-tien aangere-
den. Zelfs op kerstavond was hij present.
Enkele mede kerkgangers wachten bij de zij-
deur van de kerk om de deur open te hou-
den, zodat Bart met zijn scootmobiel met-
een naar binnen kan rijden. Met de grootste 
zorgvuldigheid parkeert hij naast de voet 

van de preekstoel, zodat hij de viering goed 
kan volgen.
Bart kijkt met grote tevredenheid terug op 
zijn leven en is heel positief over zijn verblijf 
in de Eikelaar. Jammer vindt hij het dat het 
kerkbezoek zo sterk terug loopt; maar “dat 
is de tijd; dat is niet tegenhouden” denkt hij.

Frans van Asten
Cees van der Poel

Bart Mutsaers samen met Pastoor Looyaard  foto: Frans van Asten

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE
In de H. Eucharistieviering van 6 januari 2019 in de St. Lamber-
tuskerk is aan Caspar de Bonth en Tiny van Kempen de Pause-
lijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice met daarbij het 
diploma met erekruis uitgereikt door pastoor Looyaard.
Caspar de Bonth is gedurende de periode 
van 1988-2000 12 jaar bouwkundig lid van 
het kerkbestuur van de parochie Lambertus 
geweest. Daarna gedurende de periode van 
2012-2017 bijna 5 jaar bouwkundig lid van 
het parochiebestuur van de H. Paus Johan-
nes XXIII Parochie. En nu nog bouwkundig 
adviseur van het huidige parochiebestuur. 
Hij is ook gedurende de jaren 1993-1998 
lid geweest van de commissie Restauratie 
Lloret-orgel van onze Lambertuskerk en 
heeft daarbij veel aan fondswerving ge-
daan. Daarnaast heeft hij als vrijwilliger 
vele kerkbesturen in het bisdom geholpen 

als bouwkundig adviseur om subsidie van 
het Rijk en andere overheden te verkrij-
gen in het kader van de Monumentenzorg. 
Voorwaar een grote schakering van taken, 
waarvoor onze dank!
Tiny van Kempen heeft ook veel gedaan 
voor de parochie. Hij heeft zich 43 jaar 
lang vanaf 1973 in allerlei functies als vrij-
williger ingezet voor de Udenhoutse pa-
rochie. Waaronder gedurende de periode 
1987-1999 en 2007-2012, 17 jaar als pen-
ningmeester lid van het kerkbestuur van 
de parochie H. Lambertus. Gedurende de 
periode 2012-2017 bijna 5 jaar als penning-

Caspar de Bonth en Pastoor Looyaard  
foto: Frans van Asten
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meester lid van het parochiebestuur van de 
H. Paus Johannes XXIII Parochie. Daarnaast 
is hij vele jaren voorzitter geweest van de 
liturgiegroep in de parochie H. Lambertus. 
Ook vanaf 1997 hoofdredacteur van het 
parochieblad De Torenhaan. Hij is enkele 
jaren voorzitter geweest van de werkgroep 
BEU, een initiatief om te komen tot een 
parochieel samenwerkingsverband tussen 
de parochies Berkel-Enschot en Udenhout. 
Kortom, een grote staat van dienst waar-
voor wij hem als parochiegemeenschap 
zeer dankbaar zijn.

Tiny van Kempen en Pastoor Looyaard 
foto: Frans van Asten

Agenda en terugblik
17 januari  Lunch senioren
2 en 3 maart  Carnavalsvieringen Enschot en Udenhout
22 april  Verjaardagsfeest Pastoor van Eijk Udenhout
8 mei  Job avond
12 mei  Job viering
12 mei  Communieviering Udenhout
19 mei  Communieviering Enschot
26 mei  Communieviering Berkel
2 juni  Communieviering Biezenmortel
10 juni Rondje Johannes
21 juni  Vormselviering
23 juni  Openluchtviering
7 juli  Laatste viering in de St. Josephkerk te Biezenmortel

Aanmelden digitale Vierklank  
De Vierklank wordt niet meer huis aan huis verspreid maar
is op de volgende “openbare “plaatsen mee te nemen:
In Berkel-Enschot:
kerkportalen, Torentjeshoef en bibliotheek
In Udenhout:
kerkportaal en Eikelaar en bibliotheek en de Peppel
In Biezenmortel:
Kerkportaal; bakker Geerts en gemeenschapshuis de Vorselaer

De Vierklank is ook terug te vinden op de parochiewebsite.
Tevens bestaat daar de mogelijkheid om u aan te melden voor de digitale Vierklank .
http://johannesxxiiiparochie.nl/aanmelden-nieuwsbrief-de-vierklank/
In de wegwijzer en de Nieuwe Schakel wordt de nieuwe Vierklank aangekondigd.

Concert Koor Pippijn 
Wij zijn Pippijn, een koor uit Berkel-Enschot. Een aantal keer 
per jaar luisteren wij de dienst op in onze parochie. 

Koor Pippijn foto: Pippijn

te bereiken. Dit doen wij door eens in de 
zoveel jaar een concert te organiseren. Ook 
dit jaar hebben wij weer een concert op het 
programma staan en wel op 30 juni a.s. om 
14.00 uur. De zaal zal om 13.30 uur open-
gaan en na het concert is er nog de gelegen-
heid om gezellig na te kletsen. Dit alles zal 
plaatsvinden in de Schalm in Koningsoord in 
Berkel-Enschot. Een kaartje kost 10 euro in-
clusief koffie of thee in de pauze. Een kinder-
kaartje kost 5 euro. Kaartjes zijn te bestellen 
door een mail te sturen naar: 
kaartverkoop@jongerenkoorpippijn.nl
Het concert zal in het teken staan van het 
thema theater. Het ene moment zul je je in 
de bioscoop wanen en het andere moment 
lijkt het of je bij een musical zit. We zullen 
een aantal nummers uit ons huidige reper-
toire laten horen, waarbij sommige in een 
nieuw jasje, maar we hebben ook een aantal 
nieuwe nummers ingestudeerd. Ook zul-
len we naast onze vaste begeleiding onder-
steund worden door een band. 
We hopen u tijdens deze muzikale middag te 
mogen ontvangen!

Koor Pippijn

Ook proberen wij regelmatig in andere pa-
rochies te gaan zingen. Daarnaast vinden 

wij het leuk om af en toe een keer een ander 
repertoire te zingen en een breder publiek 
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Al lang voor de reis was ik vanuit Jong Bis-
dom Den Bosch bezig met voorbereidingen. 
Om de reis voor jongeren mogelijk te ma-
ken, ontstonden allerlei sponsoracties: zin-
gen in parochies, een benefietdiner met de 
bisschop en presentaties bij ordes en con-
gregaties. Hiermee ontstond ook het funda-
ment voor onze groep. Vol vertrouwen reis-
den we dan ook naar Panama af. De eerste 
week verbleven we in gastgezinnen in het 
dorp Soná in het binnenland. Na een lange 
vlieg- en busreis kwamen we midden in de 
nacht aan. De ontvangst in de parochiekerk 
was overweldigend: honderden mensen 
stonden te zingen, te dansen en te klap-
pen. Er was vuurwerk en eten. We voelden 

Erik Buster in Panama tijdens WJD 2019 foto: Erik Buster

Erik Buster, onze man bij de Wereldjongerendagen in Panama

Wereldjongerendagen Panama:  Feest van de Wereldkerk
In januari van dit jaar vonden de Wereldjongerendagen plaats in 
Panama. Op initiatief van paus Johannes Paulus II vinden deze 
dagen sinds 1984 om de drie jaar plaats. Steeds op een andere 
plek komen jongeren vanuit de hele Wereldkerk samen met de 
paus om het geloof te vieren en de lokale cultuur te leren ken-
nen. Afgelopen januari nam ik voor het eerst aan dit evenement 
deel. Het was een ervaring van gastvrijheid, vreugde om het 
Evangelie en verbondenheid met de Wereldkerk.

Ontvangst van Paus Franciscus in Panama

ons als popsterren onthaald. Het was teke-
nend voor de gastvrijheid die we mochten 
ervaren. Mensen die vaak weinig hadden, 
schonken ons alles wat ze hadden. Deze 
week maakten we kennis met het dorp, met 
de parochie en de lokale cultuur. We vier-
den dagelijks de Mis, gingen op huisbezoek 
en namen deel aan vele processies, biecht-
momenten en avonden met folkloristische 
dans. Kerk en cultuur vormden een eenheid. 
Tijdens de missen werd uitbundig gezongen, 
geklapt en gedanst. Het geloof werd hier 
werkelijk belichaamd, een groot contrast 
met de Kerk in Nederland. 
In de tweede week vond het hoofdpro-
gramma plaats in Panama-stad, een stad 

van contrasten. Het centrum is met grote 
wolkenkrabbers goed ontwikkeld. We ver-
bleven echter in gastgezinnen in een paro-
chie in een buitenwijk ver van het centrum. 
We werden hier geconfronteerd met grote 
armoede, nog meer dan we een week eer-
der al hadden ervaren. De huisjes waren 
vaak bouwvallig en vies. Soms bestond 
het toilet uit een gat in de tuin. Ondanks 
de armoedige omstandigheden deelden 
mensen alles wat ze hadden. Dit maakte 
grote indruk en stemde tot nederigheid. 
Deze week verdiepten we ons geloof door 
verschillende streams. Zelf nam ik deel aan 
de stream van de Tilburg School of Catho-
lic Theology over de pauselijke exhortatie 
Gaudete et Exsultate, over de heiligheid in 
het dagelijks leven. Ook namen we deel aan 
de openingsviering, kruisweg, avondwake 
en slotmis met paus Franciscus. In de nacht 
van zaterdag op zondag bleven we met ze-
venhonderdduizend jongeren waken voor 
het Allerheiligste om daarna de slotmis te 
vieren. In alle drukte van het evenement 
was het indrukwekkend om met zoveel 
mensen werkelijk stil te zijn in Christus’ 
tegenwoordigheid. De paus deed in zijn 
preken een appèl op ons jongeren: “Blijf op 
pad gaan, blijf leven in vertrouwen, en deel 
dat ook. En vergeet niet: Jullie zijn niet de 
toekomst, niet een intussen, maar het he-
den van God.” Het is een opdracht om het 
vuur van het Evangelie te delen en te be-
leven, juist ook in het seculiere Nederland. 
De ervaring van Wereldkerk, gastvrijheid 
en verbondenheid in Panama nodigt ons 
hiertoe uit. In Panama probeert men van-
uit de bevrijdingstheologie het Evangelie te 
lezen met de ogen van de armen. De Neder-
landse context daagt ons uit het Evangelie 
te lezen met de ogen van de ongelovigen. 
Dat vraagt solidariteit en openheid. Het 
geschenk van het geloof en de ervaringen 
in Panama voeden ons hierbij. Door de ge-
nade van God mogen we ons geloof steeds 
opnieuw vieren en doorgeven, ook in de Jo-
hannes XXIII parochie.
‘Het is hier zo anders dan in Nederland: jong 
en oud samen, vreugde om met elkaar het 
geloof te delen.’

Erik Buster

Erik, is 25 jaar, oud parochiaan, misdie-
naar in St. Caeciliakerk, maar graag be-
trokken. Hij is priesterstudent voor het 
bisdom Den Bosch en masterstudent ka-
tholiek thologie aan de UvT. Hij loopt sta-
ge in parochie Wonderbare Moeder te 
Drunen, waar hij op de pastorie woont.
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Het Udenhouts Mariakapelletje is vooral een gedenkplaats
Een kapelletje uit dankbaarheid
Het Udenhoutse Mariakapelletje, zoals het 
in de volksmond wordt genoemd, staat aan 
de Schoorstraat in Udenhout bij de ingang 
van natuurgebied De Brand. Op 4 mei 1946 
werd de eerste steen gelegd voor het ka-
pelletje, dat is ontworpen door de Goirlese 
architect Jos Bedaux. Het kapelletje werd 
gebouwd uit dankbaarheid, omdat Uden-
hout en Biezenmortel het er in de oorlog 
betrekkelijk goed van afgebracht hadden. 
Tegelijkertijd dient het kapelletje ook ter 
nagedachtenis aan de Udenhoutse slacht-
offers uit de Tweede Wereldoorlog en in 
Nederlands-Indië en de geallieerde militai-
ren, die bij de bevrijding van Udenhout en 
Biezenmortel gesneuveld zijn.

Muurschildering
Het is aardig te vermelden dat in 1954 in de 
kapelboog, waar het Mariabeeld staat, een 

gebeden, wanneer de kerkklok werd geluid. 
(Om 7.00 u, 12.00 u en 19.00 u.) 

Kerkuilen
Het torentje werd door vogels ernstig ver-
vuild. Daarom zijn de galmgaten met gaas 
dicht gemaakt. Om de kerkuil toch nestge-
legenheid te geven is een nestkast aange-
bracht, waarvan u in het rechtergalmgat 
een uitsteeksel ziet. 

Bij de parkeergelegenheid rechts van het 
kapelletje ziet u een afrastering, waarin ook 
een dassenluik is gemaakt. Dit is bedoeld 
voor dassen, die aan de straatkant van het 
gaas terecht gekomen zijn en zo ten prooi 
kunnen vallen aan het verkeer. Zij worden 
hier door een dwars geplaatst gaaswerk 
naar het dassenluik geleid, dat zich daar 
bevindt. Zo kunnen zij hun spoor vervolgen 
naar de dassentunnel die bij de bosrand 
begint, zodat zij veilig kunnen oversteken. 
Aan het kleurverschil in het asfalt kunt u 
zien waar de dassentunnel precies ligt.Het Udenhoutse Mariakapelletje foto Henk Peters

De muurschildering foto Henk Peters

fraaie schildering is aangebracht, waarop 
veel van de natuurlijke omgeving van het 
naastgelegen natuurgebied De Brand te 
zien is. Het hoofdmotief is de hopplant, die 
toen hier veel voorkwam. Daartussen zijn 
ongeveer veertig dieren afgebeeld, die ook 
in deze naaste omgeving veel voorkomen. In 
de kapel ziet u verder afbeeldingen van het 
leven en werken van de Udenhoutse men-
sen en het spelen van de kinderen. In de 
schildering, net boven de eekhoorn rechts-
onder op bovenstaande foto, heeft de schil-
der zijn naam op een schildje vermeld. 

Wapens van gemeente en parochie
Boven de deur ziet u het wapen van de toen-
malige gemeente Udenhout en van de paro-
chie Lambertus, nu Johannes XXIII geheten.

Angelusklokje
In het torentje is op 30 mei 2008 het toen 
aangebracht Angelusklokje ingezegend. Het 
Angelus Domini (= Engel des Heren) werd 
vroeger door de gelovigen driemaal per dag 

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 plaat-
sen in de parochie.
Het doel van de Vierklank is een positieve bijdrage te leveren aan de 
levensvatbaarheid van onze geloofsgemeenschap in de vier parochie-
kernen, 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:
Frans van Asten
Masja Vlaminck
Koert Rasenberg
Cees van der Poel
Koor Pippijn
Henk Peters

Drukwerk:
Elka – Tilburg
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Doop door Diaken Alexis Szejnoga en Pastoor van Eijk Foto: Koert Rasenberg

Het hoogtepunt van de doopviering bestaat 
uit het (drie keer) gieten van water over het 
hoofd van de dopeling terwijl de bedienaar 
de trinitarische doopformule uitspreekt: 
“Ik doop je in de Naam van de Vader, en de 
Zoon, en de heilige Geest”. Het water en de 

formule zijn de twee essentiële elementen 
van de sacramentele doop; als een van bei-
de ontbreekt wordt de doop niet als geldig 
geaccepteerd. De woorden van de doopfor-
mule verwijzen naar de zendingsopdracht 
die Christus zijn leerlingen geeft aan het 

einde van zijn openbare optreden: “Gaat dus 
en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en 
doopt hen in de naam van de Vader en de 
Zoon en de heilige Geest” (Evangelie volgens 
Matteüs, 28:19). Het zijn bij uitstek deze 
woorden die de praxis van de christelijke 
doop onderscheiden van de aloude joodse 
reinigingsrituelen.
De uitwendige wassing wordt in een doop-
viering ingekaderd in rituelen die de inwen-
dige wassing symboliseren en present stel-
len. Johannes de Doper riep de mensen op 
zich te laten dopen als teken van bekering 
en vergeving van zonden. De dopeling wordt 
zowel uitwendig als inwendig gezuiverd en 
dat wordt tot uitdrukking gebracht door het 
witte doopkleed, de zalving met geurige olie 
(het chrisma) en de doopbeloften die de ou-
ders namens de dopeling uitspreken.
De doop verbindt de dopeling in Jezus 
Christus met alle andere gelovigen en 
neemt hem op in de levende geloofsge-
meenschap. Deze integrerende functie van 
het doopsel komt tot uitdrukking in het 
gezamenlijk uitspreken van de geloofsbelij-
denis. Ook het gebruik van een gepersona-
liseerde doopschelp verwijst naar de ver-
bondenheid met onze parochie; deze wordt 
tot aan de eerstvolgende doopdankviering 
in de kerk opgehangen, zodat alle kerkgan-
gers kunnen zien dat de gemeenschap zich 
heeft uitgebreid. Het doopsel is een kerk-
opbouwende activiteit die als teken van 
hoop en vreugde gewaardeerd wordt. Elke 
doopviering is een waar feest! 

Diaken Alexis Szejnoga

Sacrament van het doopsel: de doopviering
In de kern is de sacramentele doop een rituele wassing die te-
ruggaat op de dienst rond het tabernakel. Deze wassing is twee-
ledig: zowel uitwendig als inwendig; dit dubbele aspect van de 
doop is goed te herkennen in de opzet van de doopviering zelf. 

Kinderen
in onze Kerk

Communicanten
De communicanten zijn druk bezig met de voorbereidingen. 
Ze hebben een speurtocht door de kerk 
gehad, het grootste geschenk van God 
mogen uitpakken, palmpasenstokken en 
paasdozen gemaakt. Ook geoefend met 

kinderkoor Eigen-Wijs. Dit superleuke kin-
derkoor wil ook buiten de kerk gaan optre-
den en kan dus wat enthousiaste jongens 
en meisjes gebruiken die het vooral leuk 

vinden om samen te zingen. Met dirigente 
Hilde is het iedere woensdagmiddag tus-
sen 17.00-18.00 uur een groot muzikaal 
feest. En ouders, deelname is gratis.
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De redactie kreeg onderstaand gedicht in de brievenbus. 

Recht uit het hart.

Een gedicht
Er was eens een zon.
Uit die zon groeide
een moeder.

En ik heb geluk, want
het is die van mij.

Ze is geen dief,
maar ook weer wel.
Een hartendief.

                                                           Sarah van der Meijs   (9 jaar)

Palmpasenviering  foto: Cees van der Poel

Paasdozenactie
Rond de Willibrorduskerk
in Berkel worden al jaren 
Paasdozen ingezameld. 

Met opa en oma naar de kerk
Op 23 juni is er net als afgelopen jaar een openluchtmis 
bij Koningsoord.
Iedereen is welkom en dit jaar speciaal 
opa’s en oma’s met hun kleinkinderen. 
Deze terugkom viering voor de communi-
canten is een unieke ervaring in de open-

lucht onder de bomen bij Koningsoord 
met optreden van Eigen-Wijs en Pippijn.

Werkgroep gezinsviering.

Dit zijn dozen (schoendozen of vergelijkbaar 
formaat) waarin een verrassing zit voor kin-
deren in de regio Tilburg die in een financi-
eel minder draagkrachtig gezin opgroeien. 
Sinds een aantal jaar hebben we deze mooie 
actie, die destijds is opgestart door Mia Sa-
venije, parochiebreed georganiseerd in de 
hoop nog meer kinderen blij te kunnen ma-
ken rond Pasen. Dus of u nu uit Biezenmor-
tel, Udenhout of Berkel-Enschot komt, vul 
een doos met (kleur)boekjes, schrijfwaren, 
een stukje speelgoed en misschien een leuk 
kaartje, Palmen lever deze in op woensdag 
17 april bij de parochiezaal in Berkel (St. Wil-
librordstraat 3, Berkel-Enschot) tussen 12:00 
en 18:00 ‘s middags. Met een sticker op de 
ingepakte doos kunt u aangeven of de doos 
voor een jongen of een meisje is bestemd, 
en in welke leeftijdscategorie. Het is de be-
doeling de dozen te vullen met nieuw speel-
goed (dus niet tweedehands) en hoewel de 
buitenkant versierd mag worden liever geen 
versierselen die uitsteken; de dozen worden 
namelijk tijdens het vervoer gestapeld. Ook 
graag geen kleding in de doos stoppen.

We hopen wederom op een mooi resultaat!
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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 maandag en woensdag 
t/m vrijdag 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

Palmzondag 
14 april is er om 11.15 uur gezinsviering in de Willibroduskerk. De 
communicanten komen met palmpasenstok de kerk binnen. Alle 
kinderen van de parochie mogen meedoen. Maak thuis je eigen 
palmpasenstok. Misschien wil opa en oma of je vader of moeder je 
wel helpen met het maken van het houten kruis. 

Met Palmpasen vieren we de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Gezeten op een 
ezel toegejuicht door iedereen langs de 
weg met grote palmtakken in hun hand. 
Op deze zondag worden ook de gewijde 
palmtakjes uitgedeeld die je thuis achter 
je kruisbeeld kunt steken.

Mis volgen op TV in parochiezaal
Kinderen zijn altijd van harte 
welkom in onze Kerk.
In de St. Willibrodus parochiezaal is er een 
prachtig tv scherm opgehangen. Hierop 

kun je de viering in de kerk volgen als je 
even rustig met je kinderen apart wil zitten 
aan tafel voor de televisie. Vanuit de kerk 
kun je rechts achterin via een deur de pa-
rochiezaal in lopen. 


