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Vierklank terug 
van weggeweest
De Vierklank is terug van weggeweest. Vanwege de coronacrisis 
heeft de Vierklank in de lente niet kunnen verschijnen.
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Pastoor Van Eijk is in november ziek gewor-
den, en heeft een lang traject van herstel 
achter zich. Het pastorale team heeft met 
succes zijn uiterste best gedaan om op het 
pastorale vlak zaken zo goed mogelijk te 
laten doorgaan en het bestuur eveneens 
op het materiële en ondersteunende vlak. 
Voorwaar geen sinecure. Chapeau voor de 
manier waarop deze grote inspanning is ge-
leverd! 
Een en ander maakt dat in onze parochie 
sinds de vorige Vierklank in een totaal nieu-
we situatie terecht gekomen is. Op dit mo-
ment maakt de coronacrisis dat we zoeken 
naar nieuwe vormen. Gelukkig is er thans 
een kleine opening wat de eucharistievie-
ringen betreft. Laten we hopen dat we snel 
meer mogelijkheden krijgen en meer men-
sen kunnen bereiken. 
En natuurlijk zijn er de wisselingen in het 
pastorale team. Pastoor Van Eijk heeft een 
nieuwe benoeming gekregen. Wij wensen 
hem een goed verder herstel toe en alle 
zegen en succes in zijn nieuwe parochie. 
Helaas brengt de wisseling met zich mee 
dat diaken Szejnoga voltijds in de parochie 

St. Willibrordus in KLM, Kaatsheuvel–Loon 
op Zand–De Moer, aan de slag gaat. Hem 
is het van harte gegund dat hij zijn tijd niet 
meer zo hoeft te versnipperen tussen twee 
fusieparochies; voor onze parochie is het 
een verlies dat we node nemen. Wij zijn 
hem zeer dankbaar voor alle inzet. Met zijn 
vertrek hebben we weer een vacature voor 
een pastoraal werker.  
Wat voor de Vierklank geldt, geldt ook voor 
de nieuwe pastoor: terug van weggeweest. 
Afgelopen driekwart jaar woonde ik tot vol-
le tevredenheid in het dominicanenkloos-
ter te Worms (D); daarvoor was ik pastoraal 
actief in Waalwijk. Acht jaar was ik daar, en 
samen hebben we veel voor elkaar gekre-
gen. Dat geeft mij veel vertrouwen voor het 
werken in de Johannes XXIII Parochie. Sa-
men moet het lukken het pastoraat in de 
parochie opnieuw gestalte te geven met 
voor u deels nieuwe gezichten. Ik verheug 
mij erop dit samen met u te realiseren. 

Graag tot ziens. 
 

Pastoor Marcel Dorssers
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Bij het afscheid van diaken Alexis Szejnoga

Onze nieuwe pastoor Marcel Dorssers

Alexis werd geboren op 21 september 1975 
in Udenhout. Diaken gewijd op 8 november 
2014 is hij vanaf januari van dat jaar werk-
zaam geweest in onze parochie. Begonnen 
als pastoraal werker en na zijn wijding tot 
diaken assisteerde hij in weekendvieringen, 
doopte hij en was hij beschikbaar voor per-
soonlijke begeleiding in het geestelijk leven. 
Het accent van zijn werkzaamheid lag in 
het jongerenpastoraat, vormsel- en huwe-
lijksvoorbereiding en diaconie. Hierin vond 
hij zijn grootste bevrediging. Het betrof de 
helft van zijn bezig zijn want hij functioneer-
de voor de andere helft als diaken in Loon 
op Zand. Hij zelf schreef bij zijn aanstelling 
meer hierover in het lentenummer 2014 van 
de Vierklank.
Toch is het billijk en passend er aan te her-

Hij komt uit een goed katholiek gezin. Men 
ging naar de kerk. Marcel werd vanzelfspre-
kend misdienaar. In zijn familie kwamen (of 
komen) veel zelfs voortreffelijke kerkzan-

inneren dat de weg van Alexis naar zijn dia-
kenwijding een bijzonder lange, turbulente, 
ploeterende en ook een veelzijdige was. Via 
onderbroken studies in Kunstmatige Intel-
ligentie (UvA), Japanse taal en cultuur (Lei-
den) voerde het lot hem naar Zuidoost-Azië. 
Met name zijn lange verblijf in Thailand, 
waar hij werkzaam was bij een christelijke 
universiteit en de zorg voor internationale 
studenten kreeg, deed het geloof in hem 
opleven. Hij schreef bij zijn benoeming in de 
lente van 2014 daarover:
Ik kwam in aanraking met veel mensen die 
diep gelovig waren, maar die bij andere reli-
gies of bij andere christelijke denominaties 
hoorden: boeddhisten, hindoes, moslims, 
presbyterianen, lutheranen, doopsgezin-
den, evangelicalen, etc. En precies daar 

gers voor. Naar verluidt is hij zelf ook een 
goed zanger en liefhebber van ook de oude 
kerkmuziek. Hij had al vroeg een fascinatie 
voor liturgie. In de gedachten van de jonge 
man speelde toen al een functie in wereld 
van de zielzorg een rol. Maar in de onrus-
tige tijden van de kerk, toen bisschop Gij-
sen aanhoudend in het nieuws was, lag het 
niet voor de hand om naar het seminarie te 
gaan. Het werd HEAO en Marcel vond in de 
accountancy een plezierige werkplek. Toen 
hij besloot zijn baan op te geven voor een 
priesterstudie vonden zijn collega’s: “Dat 
past bij je”. Zij vermoedden zijn belangstel-
ling voor theologie. Zijn studie begon in Den 
Bosch, werd vervolgd in Utrecht om weer in 
Den Bosch te eindigen. Het mondde uit in 
zijn wijding tot priester in 2006.
Eenmaal theologie studerend besefte hij zijn 
vroegere werk niet te missen want er kwam 
zoveel voor in de plaats. Zijn priestertaak 
fundeert hij in het beleven van het geloof 
en het deel uitmaken van een groter geheel. 
Met de zorg voor de naasten in een band 
met God ziet hij zich een plaats in de heilsge-

Alexis Szejnoga; foto FB Johannes XXIII

Pastoor Marcel Dorssers; foto Cees van der Poel

Ofschoon hij pas in de vieringen van 5 en 6 september officieel af-
scheid van onze parochie zal nemen is het passend nu even stil te 
staan bij de man zoals wij hem hier ontmoet hebben.

Wie met pastoor Dorssers wil spreken kan rekenen op een pret-
tig en open gesprek. Op de website van onze parochie staan vol-
doende persoonlijke gegevens over zijn taak en priesterwijding. 
Het is niet nodig die hier te herhalen. 

schiedenis om zo het werk van God, Vader, 
Zoon en de H. Geest te helpen voltooien. 
Daarbij blijft voor hem het gevoel het eerste 
vervoermiddel van het geloof, maar altijd in 
wisselwerking met het verstand.
Het voornaamste aandachtspunt is voor 
pastoor Dorssers het pastoraat. Dat gaat 
voorlopig in samenwerking met pastoor 
Looijaard, diaken Van Kuijk en de pastoraal 
werker in vacature. Vervolgens hoopt hij 
zich ondersteund te weten door het paro-
chiebestuur, dat samen met hem zich met 
nieuwe initiatieven zal inzetten voor de be-
antwoording van de vraag naar de toekomst 
van parochie en kerk. Daarbij is de pastoor 
formeel voorzitter van het parochiebestuur 
maar zegt hij: “Wat anderen kunnen doen 
moet je ook anderen laten doen”.
“Zou je dit gesprek in een artikeltje kunnen 
samenvatten?”, vroeg hij tot slot. Ik ant-
woordde: “Ik zal het proberen”.

Jan Smits
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Van de bestuurstafel

Nieuw bestuurslid Kees van Esch

Kees werd geboren in Berkel, op de boer-
derij op de hoek tegenover het kruisbeeld. 
Hij volgde in Den Bosch de opleiding MTS 
Bouwkunde en daarna die van Weg- en Wa-
terbouwkunde. Niet veel later behaalde hij 
twee aannemersdiploma’s. Toen hij werk-
zaam was op een ingenieursbureau in Vught 
ging hij in Udenhout wonen, waar hij zijn 
eigen huis bouwde, waarvan de sfeervolle 
huiskamer is bemeubeld met werk naar 
ontwerp van grote namen in de kunstge-
schiedenis.
Sinds 1999 is hij als projectleider werkzaam 
bij de gemeente Hilvarenbeek waar hij on-
der andere de restauratie van de torenspits 
van de kerk begeleidde en de kerk van Es-
beek ombouwde tot school. Ook in zijn 
nieuwe taak zal hij geconfronteerd worden 
met diverse restauraties. Hij is vol goede 

moed de gebouwen in een goede staat te 
behouden. Een plus is daarbij dat hij van-
uit zijn huidige werk op de hoogte is van de 
(slimme) wijze van subsidieaanvragen. Hij 
hoopt zijn taak in de voetsporen van Caspar 
de Bonth te kunnen voortzetten en is niet 
bang voor het werk dat op hem afkomt.
Momenteel staat de kerk in Udenhout in 
de steigers. De goten zijn vervangen door 
koperen, de plinten werden uitgekapt en 
opnieuw gevoegd, de dwarsbalken aan 
de voorzijde krijgen een nieuwe verflaag, 
de bliksemafleiding is hier en daar losge-
komen, een klus van totaal 221.000 euro 
waarvan Monumentenzorg de helft voor 
haar rekening neemt. Ondertussen hebben 
vrijwilligers het verfwerk van de pastorie 
in Udenhout onder handen gehad. En het 
parochiebestuur overweegt de pastorie in 

Kees van Esch, foto Cees van der Poel

Toen Caspar de Bonth afscheid nam als lid van het parochiebe-
stuur attendeerde hij Kees van Esch (55) op de vacature bouwza-
ken. Kees hield het verzoek in beraad en twee parochiebestuurs-
leden nodigden hem uit eens een vergadering van het bestuur bij 
te wonen. Na afloop van de vergadering was de zaak beklonken en 
de bisschop heeft Kees op 1 februari 2020 benoemd tot lid van het 
parochiebestuur. Kees beheert de portefeuille Bouwzaken waarbij 
hij het een grote eer noemt de opvolger van Caspar de Bonth te 
mogen zijn.

Berkel en de woning van pastoor Looijaard 
te verbeteren.
Alle reden dus om Kees veel succes te wen-
sen – en met “Gods zegen” zegt de bisschop 
– en wij zijn er gerust op dat hij dienstbaar 
zal zijn aan de belangen van de parochiege-
meenschap.

Jan Smits

heb ik mijn eigen geloof ontdekt, omdat mij 
constant gevraagd werd: “Hoe zit dat in de 
katholieke kerk?”
In de vijf jaar dat hij in Azië woonde leerde 
hij zijn vrouw kennen en na de geboorte van 
zijn zoon – ‘toen hij dat wonder in zijn han-
den hield’ – sprong de vonk naar het besef 
werkzaam te willen zijn in de diaconie over. 
Terug in Udenhout waar hij werkzaam in 
de bouw zijn brood verdiende, besloot hij 
theologie te gaan studeren aan de Faculteit 
Katholieke Theologie. Dat werd een groot 
succes: hij slaagde cum laude voor zijn mas-
tersdiploma. Langzamerhand kwam de di-
akenkeuze in beeld. Gesprekken met gees-
telijken daarover volgden. Begeleid door de 
prior van de abdij Koningshoeven volgde de 
aanmelding voor de diakenopleiding in Den 
Bosch. Met zijn vergevorderde opleiding viel 
het daar niet mee. Zijn bagage was groter 
dan die die daar werd vereist: theologisch 
gezien was er niets meer aan toe te voegen. 
Ook thans nog weet men zijn theologische 
expertise hogelijk te waarderen nu hij les-

geeft aan de priesteropleiding in Rolduc.
“Wij betreuren het vertrek van Diaken Szej-
noga zeer. Hij is met zijn jeugdig elan, zijn 
goede benaderbaarheid en zijn pastorale 
kwaliteiten in de afgelopen jaren voor veel 
parochianen van grote waarde geweest. 
Door zijn empathie wist hij veel personen te 
bereiken, van schoolgaande jeugd en jonge 
gezinnen tot senioren en mensen in hun 
laatste levensfase. In het pastoraal team 
heeft Diaken Szejnoga zich ingezet om te 
komen tot de doorontwikkeling van onze 
geloofsgemeenschap tot gastvrije en veel-
zijdige parochie. Dat is vooral ook gebleken 
in het afgelopen half jaar, waarin hij zich 
tijdens de afwezigheid van Pastoor Van Eijk 
een inspirerend gezicht van het pastorale 
team heeft getoond”, schrijft pastoor Dors-
sers op de website.
Dat is waar. Alexis heeft inderdaad in het 
pastorale werk, in het werken met de me-
demens de grootste bevrediging gevonden. 
De ervaringen van de pastoors Scheepers, 
Looijaard en pater Sjef van Laarhoven zijn 

hem hierbij dienstbaar geweest. Voor Alexis 
is de roeping van diaken iets specifieks. De 
roeping om diaken te blijven is een doel op 
zich. De diaken werkt op het grensvlak tus-
sen de priestertaken en de noden van de 
parochie. Hij slaat een brug tussen beide. 
Dat liep voor Alexis niet altijd even soepel in 
de contacten met bijvoorbeeld de bisdoms-
staf en de collega’s in het dekenaat Tilburg. 
Een maandelijkse krans waarbij alle leden 
van de pastorale teams van het dekenaat 
worden uitgenodigd (zoals in Loon op Zand 
het geval is) kent men in Tilburg niet. En nu 
vertrekt hij voor een volledig dienstverband 
naar Loon op Zand. “We wensen dat hij, 
naar Jezus’ voorbeeld, ‘zal toenemen in wel-
gevallen bij God en bij de mensen’. Intussen 
blijft hij onze medeparochiaan want hij blijft 
met zijn twee kinderen in Udenhout wonen. 
Alexis: het ga je goed.

Jan Smits
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Dit zijn de namen

We zijn in onze parochie gewoon de namen 
van onze dierbare overledenen te eren en 
in ons midden te houden. Dit doen we op 
verschillende manieren. Een kruisje met 
de naam, geboorte- en sterfdatum wordt 
opgehangen in de gedachteniskapel van de 
kerk waar de uitvaart heeft plaatsgevon-
den. Ook publiceren we de namen van onze 
overledenen in de kerkberichten in de Weg-
wijzer en de Nieuwe Schakel.
Wat we ook gewoon zijn te doen, en wat in 
de periode van 14 maart tot en met 1 juni 
niet heeft kunnen plaatsvinden, is dat we 
de namen van overleden parochianen noe-
men tijdens de vieringen op zondag. Daar-
om willen we hier de namen vermelden van 
iedereen die overleden is in die periode en 
voor wie de naam niet genoemd is op de 
zondag na de uitvaart. Hieronder vindt u de 
namen van alle parochianen voor wie een 
kerkelijke uitvaart heeft plaatsgevonden in 
een van de kerken van onze parochie:

Truus Latijnhouwers-Theunissen † 4 maart
Albert de Natris † 10 maart
Lou God † 13 maart
Ivo Panis † 15 maart
Albert de Groot † 19 maart
Gonny Laro - de Jong † 22 maart
Wils Geertman-de Haas † 25 maart
Gerard van den Bijgaart † 25 maart
Nans Trommelen † 29 maart
Bert van Kollenburg † 31 maart
Ad Oerlemans † 3 april
Riet van Dal-de Swart † 6 april
Tonnie van Baast-Goutziers † 8 april 
Riet de Bakker-van der Meijden † 11 april
Adrie van Bavel-Biemans † 5 mei
Ria Françoise- Schoonings † 8 mei
Janske van Breugel-van Lier † 13 mei
Mieke van Gent- Kersten † 17 mei
Bart Robben † 30 mei

We zijn ons er terdege van bewust dat er 
ook een groot aantal parochianen zijn over-

leden waarvoor, om wat voor reden dan 
ook, géén kerkelijke uitvaart heeft plaats-
gevonden. Veel van de namen zijn ons be-
kend, een aantal ook niet. We weten voor 
deze mensen niet of de nabestaanden het 
op prijs stellen als hun naam hier genoemd 
zou worden. Liever dan hier, zonder rug-
genspraak, een onvolledige lijst te publice-
ren, hebben we ervoor gekozen om op dit 
moment die namen niet te vermelden. Ech-
ter, mocht u de nabestaande zijn van een 
parochiaan die overleden is in de periode 
maart tot en met mei, en zou u het prettig 
vinden als de naam van de overledene via 
een van de communicatiekanalen van de 
parochie bekend wordt gemaakt, neemt u 
dan contact op met een van de secretaria-
ten. We zullen er dan zorg voor dragen dat 
de naam alsnog aan de rest van de geloofs-
gemeenschap bekend wordt gemaakt.

Alexis Szejnoga

Schrijvers: 
Marcel Dorssers
Jan Smits
Alexis Szejnoga
Cees den Teuling 

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 de Vierklank is een positieve bijdrage te leveren aan de levens-
vatbaarheid van onze geloofsgemeenschap in de vier parochiekernen, zowel 
nu als in de toekomst.
Mocht u willen reageren op de inhoud of ontvangst van dit blad dan kunt u dit 
doen via communicatie@johannesxxiiiparochie.nl

Foto’s:
Cees van der Poel
Erwin Lapien

Drukwerk:
Elka – Tilburg
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Beste medepelgrims,

We wachten nu met spanning af hoe de be-
strijding van het Covid-19 virus in Portugal 
en in Spanje zich gaan ontwikkelen. Gezien 
de aangekondigde “afbouw” van de getrof-
fen maatregelen, is er nog goede hoop dat 
de “Camino” in september/ oktober door-
gang kan vinden. We willen zeker niet enig 
risico nemen en indien de reisadviezen van 
BUZA en andere instanties zoals de overhe-
den van Portugal en Spanje, enige twijfel 
overlaten dan gaan we ons richten op een 
andere periode, waarschijnlijk in april 2021. 
Ook is van belang dat de vliegverbindingen 
zijn hersteld en de slaapplaatsen in de “Al-
bergues” in voldoende mate beschikbaar 
zijn.
Maar voor nu: de deadline die was gesteld 
op 1 juni wordt uitgesteld. Aanmelden kan 
nog steeds via camino2020nl@outlook.
com. De beslissing of de camino wel of niet 
doorgaat dit jaar wordt in de loop van de 
zomer genomen. Er zijn dus nog een aan-
tal onzekerheden, maar de gebeurtenissen 
worden van dag tot dag gevolgd zodat alle 
belangstellenden tijdig kunnen worden ge-
informeerd. Hopelijk kunnen we alsnog ge-
zamenlijk de route naar Santiago de Com-
postela gaan afleggen.

Met pelgrimsgroet,

Cees den Teuling

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, Eikelaar, bibliotheek en de Peppel

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.

 
Agenda
Van diverse activiteiten die gepland 
waren en worden, zoals het afscheid 
van pastoor Van Eijk en diaken Sze-
jnoga, de installatie van pastoor 
Dorssers, de communie- en vorm-
selvieringen, kunnen op dit moment 
nog geen definitieve data genoemd 
worden.

ParochieVernieuwingsWerkgroep: update 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostela
Aan de belangstellenden voor deelname aan de pelgrimstocht van 
Tui naar Santiago de Compostela. Van zondag 26 september tot en 
met zondag 4 oktober 2020.
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Een roep om vrijwilligers
Het lid van het parochiebestuur dat de 
zorg voor de vrijwilligers onder zijn hoede 
heeft, Ezio Bocca, luidt de noodklok! Het 
gaat hem om de continuïteit van de kerk. 
Niet alleen het gebouw, maar ook het 
voortbestaan van de kerk van mensen is 
afhankelijk van vrijwilligers. Met een va-
riant op een bijbelse uitspraak zegt hij: 
“Vrijwilligers zijn het zout der aarde”. En 
als dat zout zijn kracht verliest waarmee 
moeten wij dan zouten? Katholieken zijn 
verantwoordelijk voor hun kerk. In het vo-
rige nummer van de Vierklank heeft dia-
ken Alexis hier nog uitdrukkelijk melding 
van gemaakt. Wij moeten een sterk beroep 
blijven doen op de mensen die zich hier-
voor zouden kunnen en willen inzetten.
Hoe is nu de situatie? De parochie kent 
momenteel 305 vrijwilligrs. Dat lijkt heel 
wat en dat is het ook, maar bedenk: de 

gemiddelde leeftijd is 76 jaar! Binnen vijf 
jaar zijn er dat 200 minder. Want er zijn er 
de laatste jaren maar weinig bij gekomen. 
De laatste 10 jaar nog geen 50.  Er is nu 
iemand met de rollator aan het schoffelen! 
De verantwoordelijkheid voor de zorg van 
onze kerk maakt ons eigenlijk verplicht te 
helpen in alle werkgroepen die de paro-
chie kent. Maar hier gaat het vooral om die 
werkzaamheden waarbij het accent ligt 
op lichamelijke arbeid. Die verplichting is 
toch niet zo zwaar want met een inzet van 
3 of 4 uur per maand komen we al een heel 
eind. 
Kijk: het vouwen van boekjes kun je op 
hoge leeftijd nog wel doen. Maar voor 
het schoonmaken van kerk en omringen-
de vertrekken, voor het doen van allerlei 
ook lichte klussen, het verzorgen van de 
tuinen, de kerkhoven, het opruimen van 

spullen als dat nodig is, dat alles vergt een 
jonger lichaam! Voor al deze taken en di-
verse andere, want er kunnen zich nieuwe 
intiatieven ontplooien, ontstaan tekorten.
Wij moeten zuinig zijn op onze vrijwilli-
gers. Het parochiebestuur denkt aan hun 
veiligheid, zij moeten worden verzorgd en 
beschermd. Dit artikel wil een hartstoch-
telijk beroep doen om vrijwilligers te wer-
ven. Ieder weet: mond op mond-reclame 
is het best. We kunnen van de huidige vrij-
willigers nog eens vragen in hun omgeving 
rond te kijken of zij mensen kunnen por-
ren. Maar ook u, die dit leest, wordt uitge-
nodigd rond te zien in uw kennissenkring 
of ruimer om aandacht voor dit werk te 
vragen! Kom op, doe het!

Jan Smits

In Memoriam Bert van Kollenburg

“Een stille kracht achter de schermen…”

Op 31 maart 2020 is Bert van Kollenburg, 
koster van de St. Lambertuskerk te Uden-

hout, op 72-jarige leeftijd overleden aan 
de gevolgen van Covid-19.
We hebben Bert gekend als een bijzonde-
re, plichtsgetrouwe, dienstbare persoon-
lijkheid. Hij heeft als vrijwilliger heel veel 
betekend voor de Udenhoutse geloofsge-
meenschap. Dit heeft zich met name geuit 
door zijn inzet gedurende ruim dertien jaar 
als koster voor de St. Lambertuskerk. Met 
grote zorgvuldigheid zorgde hij ervoor dat 
de organisatie van de vieringen vlekkeloos 
verliep. Daarnaast was hij ook een stille 
kracht achter de schermen. Hij regelde alle 

technische zaken met betrekking tot de 
kerk, zoals de elektriciteitsvoorziening, de 
verwarming en de inkoop van kaarsen en 
hosties. Ook zorgde hij, op uiterst nauw-
keurige wijze, voor de bevoorrading van 
de kapel in de Eikelaar. Naast koster was 
Bert ook assistent bij uitvaarten en indien 
nodig collectant.
Het verlies van Bert is een zware slag voor 
de geloofsgemeenschap in Udenhout en 
de Johannes XXIII Parochie in zijn geheel.

Dat hij moge rusten in vrede.

Rein Geurts is geboren in Vierlingsbeek op 
22 augustus 1948, als oudste van drie kin-
deren in aannemer/timmermansgezin. Na 
de basisschool ging Rein naar het kleinse-
minarie van de paters van M.S.C. (De Rooi 
Harten) aan de Bredaseweg in Tilburg. Rein 
Geurts verliet het klooster maar maakte 
de theologieopleiding af aan de Katholieke 
Leergangen en werd daarna godsdienst-
leraar aan de Dyonysiusschool in Tilburg. 
Na de verhuizing naar Udenhout werd Rein 
actief in de Udenhoutse Lambertusparo-
chie. Hij is tot diaken gewijd in 1998, het-
geen in de parochie werd gevierd met een 

plechtige H. Mis op 27 september 1998. Bij 
die gelegenheid kreeg de bijbelstandaard 
een vast plaatsje in het priesterkoor. Kort 
na de diakenwijding openbaarde zich een 
vervelende ziekte, die zijn functioneren in 
de parochie wel beperkte maar in eerste 
instantie niet afremde. Hij moest vanwege 
zijn gezondheid zijn werkzaamheden voor 
de parochie beëindigen op 31 december 
2004. Op 20 juni 2020 is hij te Tilburg over-
leden.

Dat hij moge rusten in vrede.

In memoriam 
Diaken Rein Geurts

Diaken Rein Geurts links met Pastoor van Sprang
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Over de ParochieVernieuwingsGroep (PVG)

Wat is en doet die PVG?
Ongeveer in het midden van 2018 nam het 
pastoraal team het initiatief een groep te 
vormen die tot doel had een nieuw elan en 
een vernieuwing in de parochie op gang te 
brengen.  Vanaf de kansel werden parochi-
anen opgeroepen er aan deel te nemen. Er 
meldden zich toen een tiental mensen.
Er was geen benoemingsprocedure en ook 
geen formele relatie met het parochiebe-
stuur, men kwam op persoonlijke titel. Er 
was ook niet uitgegaan van een vertegen-
woordiging van de groepen die al in de pa-
rochie werkzaam waren. De groep, waarvan 
de samenstelling aanvankelijk nogal eens 
wisselde, kwam eens in de drie weken bij-
een. Men worstelde in het begin met een  
duidelijke strategie en structuur. Vol goede 
moed  werd begonnen met de behande-
ling van het boek van de Canadese priester 
James Mallon en er werd een zogenaamde 
Alpha cursus georganiseerd ter verdieping 
van het geloof. Het ging (gaat) erom de men-
sen als deelnemer bij de kerk te betrekken. 
Het enthouiasme waarmee pastoor Van Eijk 

begonnen is werd tijdens zijn afwezigheid 
overgenomen door de werkgroep  en dat 
resulteerde in erkenning van het parochie-
bestuur. 
Per brief van 17 februari 2020 heeft het pa-
rochiebestuur de groep gemandateerd voor 
uitvoering van de voorgenomen taken. Er is 
thans een beleidsgroepje van vier personen 
die de vergadering (eenmaal per drie weken 
op woensdagavond, roulerend tussen de 
locaties van de parochie) voorbereidt. Deze 
beleidsgoep bestaat uit Ingrid Heuts, Mat-
thijs Meeuwsen, Irene Schepens-Soons en 
Cees den Teuling. Irene en Ingrid zijn con-
tactpersoon van de PVG bij wie men zich 
ook kan melden voor bijwoning van een 
vergadering of om deelname daaraan. Irene 
is te bereiken via haar e-mailadres: Irene.
soons@gmail.com. Iedereen is vrij zich aan 
te dienen. Er is behoefte aan betrokken le-
den temeer omdat een horizontale kerk 
beoogd wordt; de pastorale teams krimpen 
immers ook. 
De PVG bestaat naast de beleidsgroep uit 
een tiental mensen. Ook gelet op de gemid-

delde gevorderde leeftijd van de huidige sa-
menstelling zou men graag zien dat mensen 
tussen 30 en de 40 jaar die zich betrokken 
voelen, en met name jonge ouders met kin-
deren, zich aanmelden en deelnemen.   
De PVG heeft vier initiatieven genomen. Er 
is een groep die zich inzet voor nieuwe pa-
rochianen. Een groep die mensen voor de 
diensten welkom heet. Een groep die de 
voorbeden samenstelt die in de misboekjes 
zullen worden gebruikt. Een gebedsgroep, 
die oproept tot samen bidden op geregelde 
tijden. En een groep die zich bezighoudt met 
sociale-culturele activiteiten, waarvan het 
eerste voorbeeld de organisatie van komen-
de camino is. Deze subgroepen worden aan-
gestuurd door daartoe aangewezen leden 
van de PVG.
Er komen hier ook andere onderwerpen aan 
de orde, zoals het diocesane plan voor een 
kinderbedevaart naar Lourdes. Men denkt 
bij deze initiatieven ook contacten met per-
sonen van buiten de parochie te leggen.
Deze groepen zijn pas ingesteld en zij zul-
len te zijner tijd verslag doen van hun werk-
zaamheden. De PVG zal de bekendmaking 
van haar initatieven zo breed mogelijk pre-
senteren. Er staat ons wat te wachten! 

Jan Smits

Elders in dit nummer leest u over een bedevaartreis (camino) van 
het Portuges Tui naar Santiago de Compostela. Een initiatief van 
de PVG.

De kerkhof-vrijwilligers van Berkel hebben 
afscheid moeten nemen van een authen-
tieke mens en echte ‘Berkel-naar’.
Op zijn gedachtenisprentje schreven de 
kinderen: 

Jan (Pa)  “was altijd in de weer met z’n han-
den. Hij verstond de oude ambachten en 
was trots op alles wat leefde, groeide en 
bloeide rond de boerderij.
Hij maakte geen onderscheid tussen men-

sen en behandelde iedereen gelijk […..] met 
voor iedereen een praatje en een rake op-
merking.”

Jan overleed op 30 maart jongstleden mid-
den in de ‘corona lock down’ en wij, de vrij-
willigers, hebben als laatste groet een ere-
haag mogen vormen bij het passeren van 
de rouwstoet.

Dat hij moge rusten in vrede.

In memoriam Jan van Dal

Jan van Dal; foto Erwin Lapien
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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 Dorssers 013-5331216
In geval van nood: 06-19843922 

Willibrorduskerk
Kerkgebouw St. Willibrordstraat 1
Secretariaat St. Willibrordstraat 3, 
5056 HS Berkel-Enschot. 013-5331216
geopend op werkdagen (m.u.v. woensdag) 
van 09.00-12.00 uur
E-mail willibrordus@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening NL96 RABO 0106 8041 54
Eucharistieviering zondag 11.00 uur en 
dinsdag 19.00 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 en 
donderdag 09.00 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

Geloofsgemeenschap Biezenmortel
Secretariaat Slimstraat 7, 
5071 EG Udenhout, 013-5111215
via het pastoraal steunpunt.
E-mail Joseph@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening NL77 RABO 0152 0047 50

Johannes XXIII Parochie
Berkel • Enschot • Biezenmortel • Udenhout

Ik word gebeld. Het is een uitvaarton-
dernemer met de vraag of we komende 
dinsdag een kerkelijke uitvaart kunnen 
houden voor een parochiaan. Het is al 
het derde verzoek dat ik krijg deze week. 
Ik heb gisteren nog contact gehad met 
pastoor Looyaard en ik heb van hem ver-
nomen dat het in Udenhout ook meer 
dan gemiddeld druk is met uitvaarten. 
Het merendeel betreft parochianen die 
zijn bezweken aan de gevolgen van Co-
vid-19. Veel gewoon thuis, een enkeling 
in het ziekenhuis.
Ik vraag aan de uitvaartondernemer 
aan de andere kant van de lijn of het in 
dit geval om een Coronapatiënt gaat. Ze 
bevestigt dit vermoeden. Het irriteert 
me dat ik dit heb moeten vragen en dat 
dit niet al in het verzoek aan bod is ge-
komen. Misschien begrijpt ze niet hoe 
belangrijk dit voor ons pastores is. Wan-
neer iemand aan Corona overlijdt zijn er 
vaak ook in de familie besmettingen, al 
dan niet met symptomen of diagnose. 
Dat betekent niet dat we ooit zouden 
overwegen iemand niet te begraven, 
dat behoort immers inherent tot onze 
roeping, niet alleen als geestelijke, 
maar in het algemeen behoort het tot 
de roeping van iedere christengelovige. 
De doden begraven is een van de zeven 
werken van barmhartigheid. Het be-
tekent eerder dat we extra voorzichtig 
moeten zijn, want we dragen de plicht 
om een goed afscheid en laatste riten 
te verzorgen niet alleen ten aanzien van 
deze overledene, maar ook ten aanzien 
van iedereen die nog zal komen te over-
lijden in de tijd die voor ons ligt. 
Het is eind maart; de maatregelen en de 
“intelligente lockdown” zijn pas net van 
kracht. De verwachting is dat het nog wel 
even zal duren voor de piek voorbij is.
Vanwege de uitvaarten van Coronapati-
enten zijn mijn kinderen, die onder nor-
male omstandigheden bij mij wonen, 
bij hun moeder in Bavel. Vanwege het 
risico voor hun gezondheid dat ze lopen 
omdat ik met mensen in aanraking kom 
die het virus van heel dichtbij hebben 
meegemaakt, maar ook vanwege het 
risico voor mijn gezondheid. Meerdere 
malen per dag spoken de woorden van 

pastoor Looyaard door mijn hoofd: “Ik 
moet op de been blijven want als ik ziek 
word kan niemand ze hier in Udenhout 
begraven.” Ik heb een beetje hetzelfde 
gevoel over de uitvaarten in Berkel-
Enschot. Pastoor Van Eijk is al ruim vier 
maanden met ziekteverlof en het bis-
dom heeft nog geen vervanger op het 
oog. We hebben als pastoraal team dit 
gat zo goed en zo kwaad mogelijk opge-
vangen in de afgelopen periode, maar 
wat hadden we nu niet graag een extra 
priester achter de hand gehad.
Ik heb vooral de maand maart als erg 
zwaar ervaren. Niet lichamelijk zwaar, 
want kwantitatief gezien was het werk 
te overzien. De zondagsmissen en het 
basispastoraat door de week waren 
zo goed als helemaal weggevallen. Het 
was vooral emotioneel zwaar. Die eer-
ste weken zonder echt contact met fa-
milie, vrienden, collega’s of gewoon 
mensen in het algemeen. Alleen voor 
boodschappen en uitvaarten verliet ik 
het huis. De begrafenissen en crematies 
zelf waren heel verdrietig, vooral omdat 
ze in besloten kring gevierd moesten 
worden. Daar heb ik altijd al last van ge-
had. Een uitvaart waarbij bijna niemand 
aanwezig was ging me altijd al erg aan 
het hart. Dat was voor de uitvaartlitur-
gie het “nieuwe normaal” geworden, en 
dat was hartverscheurend.
Rond Pasen is de situatie voor mij een 
beetje tot rust gekomen. De laatste uit-
vaart waarvoor ik gevraagd werd lag 
inmiddels ruim een week achter me en 
ik kon me verheugen op de thuiskomst 
van mijn kinderen op tweede Paasdag. 
Den Bosch laat dan ook weten dat ze 
een vervanger hebben voor pastoor 
Van Eijk die niet meer zal terugkeren in 
de parochie. Tegelijkertijd krijg ik het 
bericht dat ik vanaf 1 september een 
voltijd benoeming krijg in de Parochie 
H. Willibrord in Loon op Zand. Tot mijn 
spijt zal ik het “gewone” kerkelijke leven, 
met zondagsmissen en basispastoraat 
niet meer meemaken in de Johannes 
XXIII Parochie, die altijd “mijn eigen” 
parochie zal blijven.

Alexis Szejnoga

Pastoraat in quarantainetijd


