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Installatie van Pastoor Scheepers,
begin van een nieuwe parochie
Als de regen, die op de zondagmorgen van 26 augustus 2012, zo
overvloedig viel, een teken is vanuit de hemel dat Gods zegen
rust op de Zalige Paus Johannes XXIII parochie, kunnen de mensen uit Berkel, Enschot, Biezenmortel en Udenhout gerust zijn.
We mogen er op vertrouwen, dat ook de gedegen voorbereiding
die aan de samenvoeging van de vier parochies gedurende twee
jaren vooraf ging, vruchtbaar zal zijn.
De rijkelijk door de bloemsiergroepen van
de vier parochiekernen versierde Sint Lambertuskerk van Udenhout bood een feestelijke aanblik. Daaraan droegen ook de vele
brandende kaarsen bij en de feestelijke
klanken van het Loretorgel. Naar schatting ruim 900 parochianen en genodigden
hadden de regen getrotseerd en plaatsgenomen in de unieke kerkbanken. Om 10.00
uur werden hulpbisschop Rob Mutsaerts,
de nieuwe pastoor Pieter Scheepers, de
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pastores Godfried Looyaard, pater Sjef van
Laarhoven ofm. cap. en zuster Augusta,
acolieten en misdienaars door de gilden
Sint Joris uit Udenhout en Sint Hubertus uit
Berkel-Enschot aan de pastorie afgehaald.
Met tromgeroffel en zwaaiende vendels
betraden zij door de met de pauselijke
kleuren getooide hoofdingang het kerkgebouw. Ook vanuit de kerktoren wapperde
de geelwitte vlag ten teken, dat er een bijzondere gebeurtenis plaatsvond. Terwijl de

bisschop het altaar bewierookte, zong de
kerk met ondersteuning van het orgel en
het gelegenheidskoor, samengesteld uit de
koren van de eerder genoemde kernen, het
intredelied: “Dit is de dag, die de Heer heeft
gemaakt en gegeven”.
De heer Nico Kwantes, voorzitter van de
stuurgroep fusie, heette alle aanwezigen,
onder wie de burgemeester van Haaren, de
heer Ronnes; de heer De Ridder, wethouder
van de gemeente Tilburg en de oud-pastoor
van Enschot, H. Tops, welkom om getuige te
zijn van een historische gebeurtenis. Allereerst werd het decreet voorgelezen van Mgr.
Hurkmans, bisschop van ‘s-Hertogenbosch,
waarin de bevestiging van de Zalige Paus
Johannes XXIII parochie werd vermeld. Het
hierna door de koren gezongen nieuwe parochielied: “Paus Johannes, Goede Herder”,
klonk de meeste aanwezigen onbekend in
de oren. Ze konden evenwel de tekst meelezen in het uitstekend verzorgde misboekje.
Na de voorlezing van de benoemingsbrief
vond de installatie van de nieuwe pastoor
plaats door monseigneur Mutsaerts. Met
heldere krachtige stem beloofde Pieter
Scheepers “met behulp van Gods genade naar beste vermogen deze bediening
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te vervullen overeenkomstig de eed van
trouw. “ Daarna bevestigde de bisschop
hem als pastoor en droeg hem de herderlijke bediening op van de nieuwe parochie.
Het herdersschopje, dat hij hem hierna
overhandigde verwijst daarnaar.
Voordat aan het begin van de eucharistieviering de schuldbekentenis werd uitgesproken
zei Mgr Mutsaerts in zijn inleiding tot de parochianen onder andere: ”Weet, dat er toekomst is”, alsof hij daarmee wilde zeggen:
“Verlies de moed niet, pas je aan de nieuwe
situatie aan en blijf trouw aan Jezus van Nazareth”. Hij dankte speciaal de stuurgroep,
die in korte tijd zoveel werk heeft verzet.
Krachtig en feestelijk klonken tijdens de viering de vaste gezangen uit de Messe in C van
Anton Brückner. De homilie (preek) van de
bisschop begon met een humoristisch verhaal over de schepping.Vervolgens ging hij
in op de leer van de Kerk en de consequenties van het lid zijn van die Kerk. “De Kerk is
geen á la carte restaurant. Je neemt het hele
menu, anders ga je maar naar een ander
restaurant.”. Hij roerde ook de onrust aan,
die de afgelopen jaren is ontstaan door het
bekend worden van seksueel misbruik door
ambtsdragers en kloosterlingen. “Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers”, zei hij, “de
Kerk valt het niet te verwijten”. Aan het einde van zijn toespraak wenste hij de nieuwe
parochie “proficiat en een goede toekomst
onder Gods zegen”.
Hierna hernieuwde de pas benoemde pastoor zijn wijdingsbelofte ten overstaan van
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de bisschop en kreeg hij uit handen van
vier parochianen symbolen overhandigd,
behorende bij zijn bestuurlijke en pastorale
taak. Na het massaal meegezongen “Credo
in unum Deum” werd de eucharistieviering
in concelebratie van de bisschop met de
pastores voortgezet. Na de communie nam
de nieuwe pastoor het woord. Hij wil dienstbaar zijn in een “open, levende, hartelijke
en gastvrije kerk, die de mensen veiligheid
biedt. Als pastoor moet je er zijn voor de
mensen. Je moet ze “gère” zien en ontmoeten. De Kerk wil alleen maar bijdragen aan
de vreugde van de mensen”. De aanwezigen
waren het daarmee ten volle eens, getuige
het applaus, dat hierna opklonk.
“Maak het waar, voeg de daad bij het woord”,
gedeelte uit de tekst, gezongen door het jongerenkoor, was niet alleen gericht aan pastoor Scheepers, maar aan de hele parochie.
Na het slotlied verlieten de bisschop, de
concelebranten begeleid door de gilden
de kerk. Onder werkelijk met bakken (uit
de hemel) vallende regen, brachten zij met
vendelzwaaien en tromgeroffel de gildegroet. Op uitnodiging van het nieuwe kerkbestuur begaven zich velen naar de receptie in het oude raadhuis. Onder het genot
van een hapje en een drankje maakten de
nieuwe parochianen met het kerkbestuur
en met elkaar kennis. De nieuwe pastoor
mocht velen de hand schudden. Een goed
teken. Dat biedt hoop voor de toekomst.

Kees Weijters

Hier is uw nieuw kerkbestuur
Mijn naam is Caspar de Bonth. In het nieuwe kerkbestuur belast met bouwzaken en
overig onroerend goed. Als voormalig lid
van kerkbestuur Lambertus te Udenhout
was dit ook mijn aandachtsgebied en heb
ik deze functie bekleed van 1988 tot 2000
en van 2008 tot het einde van de parochie.
Vanuit mijn beroep, als directeur van bouwbedrijf de Bonth v Hulten, heb ik mij 39 jaar
bezig gehouden met restauratie, projectontwikkeling en onderhoud van gebouwen.
Deze ervaring en contacten in die wereld komen nu goed van pas. U zult zich misschien
afvragen waarom ik gesolliciteerd heb naar
deze functie binnen het nieuwe bestuur?
De reden is dat ik van mening ben dat je alleen met mensen samen kerk kunt zijn in
een goed onderhouden gebouw. Gelukkig
zijn al onze kerkgebouwen in een goede
staat en aan mij de taak om dat samen met
de torengroep vertegenwoordigers zo te
houden. Ik verwacht in de nabije toekomst
geen grote problemen, maar onderhoud bij
zulke gebouwen is nodig. Ik spreek de wens
uit dat we in staat zullen blijven alle kerken
open te houden. Zowel qua onderhoud als
kerkbezoek en daar hebben wij iedereen bij
nodig.
Mijn naam is Kees de Graaf. Geloven betekent voor mij: je gedragen weten door
eeuwen geschiedenis. De geschiedenis van
een zich ontwikkelend heelal, van het volk
Israel dat doorheen lijden en verdrukking
toch de zon van bevrijding ontdekte. De
geschiedenis van Jezus van Nazareth, die
voorleefde dat je mag vallen en opstaan en
dat leven geen angst hoeft in te houden,
want: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde” en die Machtige noemt hij
Abba, vader. De geschiedenis van Jezus’ volgelingen, vissers met het hart op de rechte
plaats, voor de duvel niet bang, maar ook
onverbeterlijke twijfelaars, soms rond dolend op een schijnbaar onbegaanbare weg.
De geschiedenis van een bevlogen beweging, die langzamerhand ook de feilen gaat
vertonen van institutionalisering, het spel
om de macht over mensen met hun eigen
overtuiging, maar toch ook beseffend dat
menselijk onvermogen de bewogenheid
van Jezus niet stuk krijgt. Die geschiedenis
proberen we op onze manier vorm te geven in de nieuwe parochie: in alle twijfel
onbevreesd op weg met elkaar, op weg met
pastores, vrijwilligers en bestuurders, onze
geschiedenis samen van oud naar jong, en
maar verder...
Mijn naam is Marian van Hest - de Groot.
Ik ben gehuwd met Jan van Hest (geboren
en getogen Berkel-Enschotenaar). Ik ben

zelf geboren in Biezenmortel waar ik tot
1988 ook heb gewoond. Wij hebben twee
dochters en een zoon in de leeftijd van 11
tot 14 jaar. Mij is gevraagd of ik interesse
had om het kerkbestuur te ondersteunen.
Natuurlijk heb ik hier wel even over na willen denken. En heb hierop ja gezegd. Ik vind
het van zeer groot belang dat het katholieke geloof iets is wat bij onze cultuur hoort
en wat niet verloren mag gaan. Hoe je het
geloof ook beleeft. Daarom wil ik hier graag
op mijn manier een steentje aan bijdragen.
Naast mijn moederschap ben ik sinds kort
ook parttime werkzaam binnen ons bedrijf.
Regelmatig wordt op mij een beroep gedaan via school en via de hobby’s van mijn
kinderen, wat ik met heel veel plezier doe.
Daarnaast sport ik graag, ben ik veel creatief bezig, vind ik reizen geweldig en onderneem ik graag gezellige dingen met mijn
man en kinderen.
Mijn naam is Tiny van Kempen, geboren
in 1957 en woonachtig in Udenhout. Ik vervul binnen het kerkbestuur van de Johannes XXIII parochie de functie van penningmeester. In twee periodes heb ik diezelfde
functie gedurende 17 jaren mogen vervullen voor de H. Lambertusparochie in Udenhout. Ik heb mij graag beschikbaar gesteld
voor het nieuwe kerkbestuur. De parochie
is mij dierbaar en ik zal mij ervoor inzetten
dat onze nieuwe parochie in de toekomst
in staat zal zijn het Woord van God en het
Leven van Jezus te delen en uit te dragen
binnen onze gemeenschappen. Mijn hoofdtaak is het zorg dragen dat het financieel
fundament goed blijft, want net als in elk
gezin en bedrijf is ook voor de parochie

een gezond financieel beleid één van de
hoekstenen. Maar ik hoef het gelukkig niet
alleen te doen. Het nieuwe kerkbestuur
vormt nu al een hecht team en daarnaast
kan ik rekenen op de ondersteuning van
alle voormalige penningmeesters van de
samengevoegde parochies.
Mijn naam is Nico Kwantes. “De Johannes
XXIII parochie heeft toekomst.” Dat is de
drijfveer voor mijn werk als vice-voorzitter
van de nieuwe parochie. Werken aan sociale verbanden heeft mij altijd beziggehouden. De parochie als geloofsgemeenschap
is zo’n sociaal verband. En niet zo maar een.
Voor veel mensen is de kerk, de parochie,
een baken voor hun spirituele en religieuze
leven, maar zeker ook voor hun sociale leven. In onze geloofsgemeenschap, met de
nadruk op gemeenschap, worden lief en
leed gedeeld en gevierd. Daar wordt troost
geboden, bemoediging gevonden, hartelijkheid ontvangen en zorg gedeeld. Dat gebeurt al generaties lang rond onze torens.
Dat heeft zijn waarde meer dan bewezen en
dat blijft de moeite waard. Met mijn rol in
het bestuur van de nieuwe Johannes XXIII
hoop ik er aan bij te dragen dat we ook in de
21e eeuw rond onze torens een betrokken,
vitale geloofsgemeenschap blijven, geworteld in onze dorpen.
Mijn naam is Pastoor Pieter Scheepers.
Een nieuwe parochie en een nieuw team
zorgen ook voor nieuwe mogelijkheden
en inzichten. Het goede van elke parochie
wordt graag overgenomen, terwijl de andere zaken als leermomenten gelden. Mijn
wens: een nieuwe parochie die ondanks

Tiny van Kempen – Marian van Hest – Kees de Graaf – Nico Kwantes – Caspar de Bonth
Hurkend: Patricia Schellekens – Harold Vugs
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haar grootte, oog blijft houden voor het
kleine. Dat het persoonlijke contact en de
huiselijke ontmoetingen steeds een prioriteit hebben bij alle werkzaamheden. Waarom: voordat Jezus begint aan zijn evangelisatie, stelt Hij steeds de persoonlijke
ontmoeting voorop!
Mijn naam is Patricia Schellekens en ik
ben 43 jaar oud. Ik ben getrouwd met Ron
Schellekens. Wij hebben twee kinderen,
Martijn van 12 jaar en Marieke van 10 jaar
oud. Na mijn opleiding Bedrijfseconomie
aan de Hogeschool West Brabant ben ik in
dienst gekomen bij mijn huidige werkgever
Ernst & Young Accountants. Ik ben verantwoordelijk voor het samenstellen van jaarrekeningen van midden- en kleinbedrijf.
Toen mij gevraagd werd om lid te worden
van dit kerkbestuur, heb ik daar even over
getwijfeld. Na enkele gesprekken heb ik

besloten deze uitdaging aan te gaan, in de
hoop aan uw verwachtingen te kunnen voldoen. Voor de toekomst spreek ik de hoop
uit dat alle parochianen van onze nieuwe
Johannes XXIII parochie nader tot elkaar
zullen komen. Dat ze elkaar met wederzijds respect zullen behandelen, maar dat
er vooral van elkaar geleerd kan worden.
Want daar is niemand ooit te oud voor! Een
bloeiende parochie waar de deuren openstaan voor iedereen. Waar saamhorigheid,
steun, hartelijkheid en geborgenheid vanzelfsprekendheden zijn. Daarvoor wil ik mij
graag inzetten!
Mijn naam is Harold Vugs. Ik mag het
octet volmaken en zal me in het kerkbestuur druk maken over communicatie en
pr. In het dagelijks leven is mij de leiding
toevertrouwd van een geweldige, grote en
ook hectische fabriek. Veel mensen uit alle

windstreken met eigen zorgen, een eigen
geschiedenis en eigen idealen. Vanuit mijn
betrokkenheid bij mensen vind ik het geweldig daar deel van uit te mogen maken.
Met mijn echtgenote en twee dochters
woon ik in de parochie en wil dat enthousiasme ook graag inzetten voor onze geloofsgemeenschap. De pinksteropdracht
was duidelijk: verspreidt de boodschap in
de taal van de mensen. Daar ligt mijn uitdaging voor de komende jaren binnen het
bestuur van onze parochie. Met inspiratie
de boodschap verspreiden die zin geeft
aan het leven. Dus delen in nieuws, prikkelen met overwegingen en informeren
over achtergronden. Natuurlijk in de taal
van onze parochianen; per Vierklank voor
de volwassenen, per website voor onze
vitale ouderen en per facebook voor de
jeugd. De boodschap is er belangrijk genoeg voor!

Kapel van Assisië
Aan de uiterste rand van onze nieuwe Paus Johannes XXIII parochie, ligt verscholen achter de leemputten in Biezenmortel
een bescheiden echo van ‘de Vierklank’. Het is de Franciscus
Kapel op Landpark Assisië. Veel parochianen kennen het als de
kerk van het manneninternaat ‘Huize Assisië’.
Meer dan een eeuw geleden gebouwd door
de Broeders Penitenten, stichters van dit
tehuis voor mensen met een verstandelijke
beperking. Anno 2012 nog altijd in gebruik als
kapel voor de bijna tweehonderdvijftig bewoners van dit terrein dat tegenwoordig on-

derdeel is van zorgorganisatie Prisma. Koster
Bart zwaait er de scepter. Een portret.
Het is vrijdagochtend negen uur. Bart
maakt met de oude sleutelbos de grote
zware deuren open. Het is ‘zijn’ ochtend in
‘zijn’ kapel waar hij al tientallen jaren wekelijks gastheer is en en-passant ook kleine
klusjes doet die horen bij dit bescheiden,
maar zorgvuldig gekoesterde heiligdom.
Zijn eerste zorg is Maria. Met veel toewijding vervangt hij de laatste restjes van
de opgebrande devotiekaarsen en vult de
voorraad aan. Zo dadelijk komen de eerste
bewoners voor ‘bezinning en buurten’ zoals
dat hier op Assisië heet. Bart zet zijn Marialiedjes aan. Als hij de bezem pakt om de
kapel te gaan vegen hoor je hem zachtjes
meezingen, ave, ave, ave Maria.
Hoewel Bart geen klok kan lezen weet hij
precies wanneer het kwart over tien is en
dus koffietijd. Hij informeert met ernstige
blik en zijn kenmerkende gebaren wie er is
overleden. Hoort hij een naam, dan weet
Bart wat hem te doen staat: vrij regelen,
taxi om laten zetten en de kapel spik en
span in orde maken. Op de ochtend van de
uitvaart zie je Bart in een keurige zwarte
broek met smetteloos wit overhemd verschijnen. Een kwartier voor aanvang luidt
hij ‘het klokje van Assisië’. Een voor deze
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gemeenschap vertrouwd geluid dat door
velen wordt beluisterd als een eerbetoon
aan de overleden bewoon(st)er.
Na de koffie neemt Bart voorzichtig de ciborie met hosties mee naar pater Sjef in
Biezenmortel. Deze hosties worden daar
(door Pater Sjef) geconsecreerd zodat de
bewoners van het Landpark twee keer per
maand hun woord-en communiedienst kunnen vieren. Pater Sjef komt daarnaast regelmatig de eucharistie mee vieren. Wat ooit bij
één van de bewoners de spontane reactie
opriep: “Eindelijk weer een echte pastoor”.
In de loop der jaren is er een goed contact
gegroeid tussen de parochie van Biezenmortel en de kapel van Assisië. Een relatie
die oude papieren heeft. Ooit waren het de
paters Kapucijnen uit Biezenmortel die voor
de zielzorg op Assisië lange tijd tekenden.
Een historische en betekenisvolle relatie die
de Franciscus Kapel ook graag voortzet in de
contacten met de nieuwe parochie.

Michael Kolen

Parochie en kerk van Enschot
De oudst bekende vermelding van Enschot vinden we in een oorkonde van paus Victor IV van april 1164. Hij bekrachtigd daarin
alle gedane schenkingen aan de abdij van Tongerlo, waaronder
¼ gedeelte in de kerk van Enschot. Dit betekent dat er sprake
is van een zelfstandige parochiekerk met een eigen priester. De
overige delen van de eigendom van de Enschotse kerk zullen in
bezit zijn geweest van de grondheer.
De Sint Michaëlskerk bij de oude toren

De patroon van de oude Enschotse kerk
was aartsengel Michaël en de kerk stond
bij de oude Enschotse toren aan het Torenpad. In 1319 werd wegens gebrek aan eigen

de huidige Enschotse kerk. De nieuwe kerk
was toegewijd aan Sinte Caecilia. Mogelijk is
dit een voortzetting van de Caecilia-verering
die er in de oude kerk al had bestaan, getuige de aanwezigheid van een altaar, een
klok en zelfs een aan haar gewijd broederschap. De oude Sint Michaëlskerk werd een
hervormde kerk maar kon door de enkele
protestante kerkgangers slecht onderhouden worden. In 1839 werd de vervallen kerk
gesloopt. Alleen de oude toren bleef staan.
De schuurkerk werd in 1765 nog een keer
vernieuwd en in 1839 nogmaals hersteld
waarbij een torentje werd geplaatst. Daarvoor werd de opbrengst van sloopmateriaal
van de oude St Michaëlskerk gebruikt.

De Enschotse Caeciliakerk

In 1891 werd door de toenmalige pastoor
Corstens begonnen met het inzamelen van
geld voor de bouw van een geheel nieuwe
kerk. Die zou naast de oude schuurkerk
gebouwd worden. In 1898 werd de eerste steen gelegd. Architect van de nieuwe
kerk was Casper Franssen uit Roermond.
Franssen was een leerling van Pierre Cuypers, de inspirator van de neogotiek in
Nederland. Aannemer Cornelis Baeten uit
Roggel bouwde de kerk. Het kerkgebouw
is een neogotische kruisbasiliek met een
lengte van 34 meter, 17 meter breed en

inkomsten besloten de kerken van Enschot
en Tilburg samen te voegen en in handen te
geven van één geestelijke, de pastoor van
Tilburg waarbij wel sprake bleef van twee
parochies. Enschot, ooit de moederkerk van
Tilburg, komt steeds meer in de schaduw te
staan van de Tilburgse Dionysiusparochie.
In 1384 kocht de abdij van Tongerlo voor de
pastoor van de Tilburgse en Enschotse parochies huize Moerenburg.

Een schuurkerk

Na de inname van Den Bosch in 1629 door
Frederik Hendrik werd de uitoefening van
de katholieke eredienst steeds moeilijker.
Enschot had weliswaar een eigen pastoor
maar de parochianen moeten te kerk gaan
in een schuurkerk die stond op de plaats van
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drie traveeën. Op 7 mei 1899 kon pastoor
Corstens de kerk inzegenen. Pas in 1904
werd de oude schuurkerk afgebroken. Toen
werden ook de klokken uit de oude toren
van de Sint Michaëlskerk overgebracht naar
de nieuwe kerk. Het kerkhof bleef rond de
oude toren. Omstreeks 1962 meldde het
kerkbestuur dat de kerk noodzakelijk onderhoud nodig had maar bovendien naar
verwachting binnen korte tijd ook te klein
zou zijn. De parochie telde ongeveer 1.475
zielen en groeide snel. De gemeente had

forse uitbreidingsplannen in gedachten en
het aantal parochianen zou wel eens kunnen stijgen naar 3.000 à 4.000. De eerste
groei werd opgevangen met extra diensten,
zo waren er in 1962 elk weekend vier missen op zondag. Er werd nagedacht over de
optie om een derde kerk te bouwen in de
gemeente Berkel-Enschot of de Enschotse
kerk te vervangen voor een nieuwe grotere
kerk. Een tussenoplossing diende zich aan,
het aantal missen zou in het weekend uitgebreid worden naar zeven. Uiteindelijk
bleek dat het kerkbezoek geen gelijke tred
zou houden met de groei van de bevolking

in Berkel-Enschot waardoor nieuwbouw of
zelfs uitbreiding van de bestaande kerk van
de baan was. Vanaf 1989 vond er tussen de
parochies Berkel en Enschot een meer gestructureerd overleg plaats om het onderling beleid beter op elkaar af te stemmen.
In 1995 resulteerde dit in de ondertekening
van een intentieverklaring tot samenwerking tussen de parochies St Caecilia en St.
Willibrordus. De laatste jaren kwamen er
tevens meer samenwerkingscontacten met
de Udenhoutse Sint Lambertusparochie.

Eerste communie
2013 in Johannes
XXIII Parochie
07 april: Udenhout
21 april: Enschot
26 mei: Berkel
2 juni: Biezenmortel

Frank Scheffers

Pippijn: een passie voor zingen
Jongerenkoor Pippijn is in 1987 opgericht in de Willibrordusparochie in Berkel-Enschot. In het verleden zong Pippijn een
keer per maand in de kerk, waarbij de groep altijd werd begeleid
door een pianist(e), door de jaren heen in combinatie met onder
andere een drummer, een dwarsfluitiste en een gitarist.
Op dit moment ligt de leiding over het koor
in handen van pianiste Karen Klerx, die bovendien samen met de drummer, Ad Lommers, voor de muzikale begeleiding zorgt.
De groep bestaat uit zo’n 16 jongeren van
tussen de 12 en 30 jaar en zingt drie- en
soms vierstemmig. De vaste kern zingt al
gauw 10 jaar samen en is inmiddels uitgebreid met een flinke club enthousiaste
nieuwe leden. Er wordt tijdens de repetities
altijd hard gewerkt, maar er is ook ruimte
voor gezelligheid, zowel in de pauze als na
afloop. Het repertoire bestaat uit zowel kerkelijke liedjes als popliedjes – denk aan Adele,
Nick & Simon en Carole King.

het 25-jarig jubileum. Het koor heeft op 6
mei 2012 een volledig concert verzorgd in
het Muziekhuis te Berkel-Enschot, waarbij
het publiek werd getrakteerd op een setlist
met vele knalnummers, onder begeleiding
van een heuse band.

Samenwerken

Activiteiten

Pippijn zingt regelmatig in de Willibrorduskerk. Dit is echter niet het enige wat
Pippijn doet. Het koor is betrokken bij de
vormselvoorbereiding en geeft andere optredens. Zo heeft het koor afgelopen jaar
Driekoningen gezongen in Berkel, heeft het
een mis opgeluisterd in verzorgingshuis de
Volckaert in Dongen, en deelgenomen aan
de Kersttocht. Daarnaast heeft Pippijn recentelijk gezongen op de Unentse Mèrt en
in de kerktuin van Enschot ter gelegenheid
van de Open Monumentendag. Het belangrijkste optreden van het afgelopen jaar was
echter het feestelijke concert ter ere van

Bij deze optredens is Jongerenkoor Pippijn
regelmatig een samenwerking aan gegaan
met andere koren. Zo heeft de groep voor
de zomer een mis gemaakt en gezongen
samen met Kinderkoor Eigen-Wijs. Dit was
een groot succes en aan het begin van dit
nieuwe seizoen zal er weer samen worden
gezongen. Daarnaast heeft Pippijn tijdens
de Kersttocht van 2011 gezongen met Cantique, een succesvolle samenwerking die de
aanstaande kersttocht wellicht weer wordt
aangegaan. Ten slotte heeft het jongerenkoor tijdens hun jubileumconcert en de
Unentse Mèrt samengespeeld met Orkest
Moonlight.

Toekomst

Ook voor de toekomst staan er weer een
aantal mooie data op de rol, zoals een jubileummis op 17 november, waarbij oudleden worden uitgenodigd om het 25-jarig
jubileum nogmaals te vieren. Daarnaast
staan ook de kersttocht en Kerstmis weer
op het programma.
Natuurlijk zijn nieuwe leden altijd welkom,
dus als iemand een keer nader met ons kennis wil maken, bent u van harte welkom om
een repetitie bij te wonen. Pippijn repeteert
elke vrijdagavond van 20:30 tot 22:00 in de
parochie te Berkel. Voor meer informatie
bijvoorbeeld over het repertoire kunt u terecht op www.jongerenkoorpippijn.nl. Het
koor heeft ook een Facebook-pagina, en op
Youtube staan een aantal filmpjes van het
jubileum – deze kunt u via de site vinden.

Linda de Vrij
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Het concilie was een religieus gebeuren
Op zondag 18 maart was Henk Witte te gast in het Geloofsgesprek, een interview van Leo Fijen, die met hem sprak over
het Tweede Vaticaans Concilie. Henk Witte is hoogleraar aan de
Faculteit Katholieke Theologie (FKT) in Tilburg.
Spannend

dat God ons deelgenoot wil maken, ons wil
ontmoeten en in zijn Naam bij elkaar wil
brengen.”
“Het Concilie is vanuit zijn aard een luisteren geweest naar wat God in deze tijd te
zeggen heeft. Als je wil weten hoe je het
evangelie in de wereld van vandaag moet
verkondigen, moet je eerst heel goed luisteren naar het evangelie en Gods bedoeling.
De vergaderingen van het Concilie begonnen elke dag met een eucharistieviering.
Het Concilie was een religieus gebeuren. Er
werd vergaderd vanuit een biddende houding en contact zoeken met God.”

Witte volgde Vaticanum II als jonge jongen.
“Ik zat nog op school en Vaticanum II was
heel spannend. ’s Avonds om vijf voor zeven zond de KRO elke dag op de radio het
‘Conciliejournaal’ uit. Die sfeer is blijven
hangen. Tijdens het Concilie zaten 2500
concilievaders te vergaderen. En je deed
mee. Je volgde het, omdat je erop betrokken was. Voor de inhoud was ik te jong, 15
of 16, maar dat er iets aan het gebeuren
was, kreeg je volop mee.”

‘Bij de dag brengen’

“Het Concilie was het initiatief van paus
Johannes XXIII, drie maanden nadat hij
paus was geworden. Hij constateerde dat
er iets moest gebeuren om de Kerk bij de
tijd te brengen. ‘Aggiornamento’ betekent
letterlijk ‘bij de dag brengen’. Het gaat er
om de Kerk bij ‘vandaag’ te brengen.” “Dat
was het vandaag van toen. Elke tijd opnieuw
moet de Kerk zich met de actualiteit uiteenzetten. Het bij de tijd brengen van de Kerk
is daarom nooit af. Als de tijd en de context veranderen, moet je dat weer opnieuw
doen. Het gaat er om dat de Kerk haar
boodschap zo brengt dat de wereld er iets
mee kan. Een ander belangrijk punt was dat
de paus iets wilde doen aan de verdeeldheid van de Kerken. Hij wilde een Concilie
om te werken aan herstel van de eenheid.”

Uitleg

“In de tijd na het Concilie is er, ten tijde
van de polarisatie, heel wat strijd geweest
omtrent de uitleg van Vaticanum II. Dat zit
hem in de teksten zelf en in de aard van de
vergadering. Nogmaals, er waren 2500 bisschoppen bijeen die verschillende standpunten hadden en uitwisselden. En dat
komt allemaal bij elkaar in die teksten.”

Kerk in de wereld

Met Vaticanum II vernieuwde de Kerk zich.
“Ja, de vorm kon anders. Niet de inhoud.
Bedenk dat de Kerk sinds ongeveer 1500 in
een defensief leefde. De Reformatie riep de
vraag op welke kerk de ware Kerk was. En
toen in Europa nationale staten ontstonden
werd de Kerk wel gezien als buitenlandse
inmenging in nationale aangelegenheden.
De Kerk moest voor haar eigen vrijheid vechten en hield in die situatie de wereld en haar
invloed op afstand.”

Gemeenschap

De teksten van Vaticanum II zijn ‘gemeenschapsteksten’, vertelt Witte. “In een constitutie geeft de gemeenschap aan wie zij is
en wat haar te doen staat. Je moet die teksten dus lezen vanuit de gemeenschap en
met het oog op de gemeenschap. Liefst samen. Dan zijn ze bijna een soort van gewetensonderzoek van de gemeenschap. Lukt
het ons namelijk om eenheid in verscheidenheid te zijn? Lukt het ons om elkaar vast
te houden? Lukt het als gemeenschap teken
en instrument van de vrede en de eenheid
in de wereld te zijn? Je moet het dus met
elkaar doen.”
Met Vaticanum II kiest de Kerk voor een
andere houding. Zo blijkt onder meer uit
de constitutie Gaudium et Spes, vreugde
en hoop. De tekst daarvan begint met de
nauwe verbondenheid van de Kerk met de
wereld: “De vreugde en de hoop, het leed
en de angst van de hedendaagse mens,
vooral van de armen en van alle lijdenden,
zijn ook de vreugde en de hoop, het leed
en de angst van Christus’ leerlingen; en er
is niets echt menselijks, of het vindt weerklank in hun hart.”
Witte: “Het gaat om de Kerk ín de wereld.
En wat er buiten de Kerk gebeurt is nooit
alleen bedreiging of kwaad, omdat God in
de wereld aan het werk is.”

Het handelen van God

“De eerste jaren is Vaticanum II vooral met
de Kerk bezig, niet zozeer vanuit organisatie en structuur, maar vanuit de vraag hoe
wij gesitueerd zijn in het handelen van God.
In latere jaren komt er ook een fundamentele bezinning op God, zoals in de constitutie Dei Verbum, waarin wordt aangegeven
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Veelheid van klanken

En welke vragen stelt Vaticanum II aan de
persoon Henk Witte? “Het Concilie is een
vorm van meditatie. Je leest niet zomaar
door de teksten heen. Elke tekst zit, vanuit de aard van de vergadering, boordevol
‘stemmen’. Het is een veelheid die naar
harmonie groeit. Dat is de Kerk. Het is zoeken naar die harmonie in de veelheid van
klanken. De theoloog in mij probeert dat te
doen.”
Daphne van Roosendaal

Het interview met Henk Witte van 18
maart 2012 is te bekijken via de website
van Omroep RKK (www.rkk.nl), zoals ook
het Geloofsgesprek met mgr. Van den
Hende over de actuele betekenis van Vaticanum II (8 januari 2012). In 2012 wordt
in samenwerking met Omroep RKK een
serie Geloofsgesprekken uitgezonden
naar aanleiding van 50 jaar Vaticanum II.

Neem jezelf toch niet zo ernstig!
Paus Johannes XXIII ging een keer op bezoek in het door kloosterzusters geleide ziekenhuis “in de Heilige Geest” in Rome. De
overste stelde zich aan de paus voor met de woorden: “Heilige
Vader, ik ben de overste van de Heilige Geest.” Waarop de paus
zei: “Dan heeft u geluk, want ik ben maar de plaatsvervanger van
Christus.”
Johannes XXIII stond bekend om zijn humor. Het was zijn manier om de harten van
mensen te winnen. Ook Johannes Paulus II
maakte regelmatig grappen en het schijnt
dat ook Benedictus XVI heel geestig uit de
hoek kan komen.

Kerk en humor gaan niet altijd hand in
hand. Lachen en vrolijkheid zijn vaak in verband gebracht met lichtzinnigheid. Om die
reden werd het vroeger voor monniken niet
passend gevonden om te lachen. Het leven
en het geloof zijn immers ernstige zaken.
En dat is het natuurlijk ook zo. Maar het geloof kan mensen ook veel vreugde brengen.
Christus preekte immers een Blijde Boodschap.
Nu staat de Bijbel niet bekend als een humoristisch boek. Maar wie op zoek gaat,
komt er wel degelijk humor in tegen. De

zoon van Abraham en Sara heet Isaak. Letterlijk betekent dat: hij lacht. En in het boek
Prediker wordt aangekondigd dat er voor
alles een tijd is. Ook om te lachen! En zou
Jezus zo vaak gevraagd zijn om bij mensen
te komen eten als hij een enorme zuurpruim was geweest?
De joden staan juist wijd en zijd bekend om
hun rake en diepzinnige humor. Voor wie
het wil zien, staat de Bijbel vol met verfijnde humor en ironie.
Geloof en humor kunnen dus wel degelijk
goed samen door één deur. Anders is dat
met sarcasme of platvloerse grappen, waarmee mensen onderuit worden gehaald.
Lachen om een grappige situatie of een
woordspeling is iets heel anders dan iemand
uitlachen of nog erger: belachelijk maken.
De oude kerkvaders hadden gelijk dat ze
humor ten koste van anderen afwijzen.
Maar humor als middel om te relativeren
kan juist heel heilzaam werken.
Met name katholieken staan erom bekend
dat ze om zichzelf kunnen lachen. Het is
niet voor niets dat carnaval zich juist in
katholieke gebieden heeft kunnen ontwikkelen.
Het is goed om van tijd tot tijd stoom af te
blazen en de betrekkelijkheid van alles onder ogen te zien.
In dat verband past ook de volgende anekdote over Johannes XXIII. Ooit klaagde een
pasgewijde bisschop tegenover deze paus
dat het ambt zo zwaar op hem drukte, dat
hij er niet van kon slapen. Daarop antwoordde de paus: “Dat had ik ook, totdat
ik mijn engelbewaarder hoorde fluisteren:
Johannes, neem jezelf toch niet zo ernstig.”

Pastoor Pieter Scheepers

Het sacrament van het doopsel
Met het doopsel, het sacrament van het geloof, zet de christen de eerste stap op zijn
weg met Jezus. Het brengt een persoonlijke
band met Christus tot stand: Hij wil er altijd voor de dopeling zijn; meer nog: Hij laat
hem of haar delen in het eeuwig leven.
Geloven gaat nooit helemaal alleen, maar
in verbondenheid met een geloofsgemeen-

schap, met de parochiegemeenschap. Dopen betekent opgenomen worden in die
gemeenschap van gelovigen, opgenomen
worden in de Kerk.
Kiezen voor de Kerk betekent kiezen voor een
‘nieuw’ leven als christen, met een duidelijke
identiteit, in relatie met Jezus Christus en met
alle katholieken over de hele wereld.
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Een gedicht
over eten in de
verschillende
godsdiensten
Ik ben Mourad, een islamiet
varkensvlees dat eet ik niet.
En in de ramadan raak ik voortaan
van zonsop- tot ondergang geen eten aan.
Ik ben Rajan, en als Brahmaan
laat ik mijn vlees en melk staan.
Ik heb eerbied voor al wat leeft
en eet van wat de natuur mij geeft.
Ik ben een boeddhist en heet Rawindra,
ik verkwist geen eten, zelfs geen pinda.
Ik geef het weg aan wie armoe lijdt
of zich geheel aan Boeddha’s regels wijdt.
Ik ben Moshe, een gelovig jood,
ik spreek een zegen voor mijn brood.
Schelpdieren hoef je mij niet voor te zetten
die zijn onrein volgens onze wetten.
Ik ben (Femke) als Christen gedoopt
………
Maakt u zelf dit vijfde couplet.
Alle inzendingen zijn welkom bij de
parochie: willibrordus.berkel@home.nl.
De besten worden volgende keer
gepubliceerd.
We zijn er heel benieuwd naar ....

De residentie van de Sint
Schuin tegenover het Centraal Station in Amsterdam staat een
van de buitenhuizen van de Heer, vernoemd naar de heilige Nicolaas. Van buiten een toeristenmagneet door de neobarokke
bouwstijl, van binnen een eerbetoon aan onze goedheiligman.
Een gesprek met Eugène Brussee, diaken in de binnenstad: “Sint
Nicolaas heeft zowat eenzelfde status als Jezus aangenomen.
Als beschermheilige van onder meer de vissers en de prostituees kan het ook niet anders dan dat Sint Nicolaas de patroonheilige
van Amsterdam is. Volgens diaken Brussee is
er nog een laag in de historie te vinden. In de
tijd dat onze hoofdstad nog een gehucht aan
de Amstel was, voeren talloze schepen het
vissersdorp Amsterdam binnen, waaronder
veel schepen uit Rusland. Diaken Brussee:
“In Rusland en andere oosterse gebieden is
Sint Nicolaas een van de meeste voorname
heiligen. In de orthodoxe kerk wordt hij geëerd. Dit in combinatie met het verhaal dat
Sint Nicolaas de zee bedwong toen een schip
door noodweer dreigde te vergaan, maakt
dat deze heilige erg waardevol is voor Russische zeelieden”.
En de zee bedwingen is lang niet het enige
waar sint Nicolaas in zijn jonge jaren deed.
Zo zou hij ook drie vermoorde en in stukken
gesneden kinderen tot leven hebben gewekt. ‘Afgaande op de legendes heeft Sint
Nicolaas zowat eenzelfde status als Jezus
aangenomen. Eigenhandig wonderen verrichten, dat is nogal wat. Andere heiligen
kunnen dat niet. Zij worden door gelovigen
aangeroepen om op voorspraak tot God te
bidden. De gebeden hebben zo meer kans
om verhoord te worden, omdat heiligen
dichter bij Hem staan.”

De Wallen

Maar wat echt gebeurd is en wat niet, is lastig te bepalen, vindt diaken Brussee. “Sint Ni-

colaas leefde erg lang geleden. In de kern zal
het verhaal ongetwijfeld echt zijn gebeurd.
Maar door de tijd en het doorgeven van
het verhaal willen bepaalde details wel
eens worden aangedikt.” Een wat beter
geconserveerd gebleven verhaal is dat van
de vrouwen die niet aan de man konden
komen. Sint Nicolaas gooide goudstukken
door de ramen van arme vrouwen. Daarmee hadden zij een bruidschat en hoefden
ze niet de prostitutie in om rond te komen.
Om die reden gaan vrijwilligers van de Sint
Nicolaaskerk ieder jaar in Sinterklaastijd
met een pietenmuts op het hoofd de Wallen op om kleine cadeautjes rond te brengen bij de dames achter het raam. “Wij
willen de prostituees daarmee laten weten
dat wij hen op een andere manier willen
aanspreken dan de mensen die daar doorgaans langskomen. Gewoon een gesprek
van mens tot mens. Vorig jaar deden we dit
in samenwerking met de oude Sint Nicolaaskerk. Dat is nu een protestantse kerk,
maar zij zijn zich wel bewust van hun katholieke achtergrond.”

Sint Nicolaas en Wodan

Nog voor zijn goede daden op zee en in de herberg, deed Sint Nicolaas al veel goeds in het
gebied dat nu Turkije is. “Hij was bisschop in
Myra, waar hij na zijn dood ook begraven is.
Toen de Turken de baas werden, zijn de gebeenten naar Bari gebracht, in Zuid-Italië.
Bari behoorde toen tot het Spaanse rijk.

Vandaar dat wij zeggen dat Sint Nicolaas uit
Spanje komt.
Inmiddels ben ik te weten gekomen dat
Sint Nicolaas een welgestelde man was die
aan aantal slaven had en ze heeft vrijgelaten. Maar de slaven bleven bij hem, omdat
het zo’n aimabele man was. De Pieten dus.”
Ondanks zijn staat van dienst, wordt Sinterklaas niet gevierd in zwaar katholieke landen als Spanje en Italië. Sinterklaas is naar
alle waarschijnlijkheid een mengeling van
Sint Nicolaas en de Germaanse god Wodan,
denkt Brussee. “Wodan had een mantel om,
een staf in de hand, reed met zijn schimmel
over de daken, bracht taal (dus letters) en
vruchtbaarheid. Sinterklaas gaat terug op
een historisch persoon en ziet er ook uit als
een bisschop. Een paarse toog, witte superplie en stola en natuurlijk de rode cape en
mijter met kruis. Rood is in de kerk de kleur
van de heilige Geest of van het martelaarschap. In die zin is hij echt een bisschop.
Maar er zijn elementen bijgekomen die niet
kloppen met de geschiedenis.”

Voor iedereen

Sinterklaas is al lang niet meer voorbehouden aan de katholieken. Een belangrijk moment daarvoor was de Tweede
Wereldoorlog. “De sinterklaasviering was
een verademing in die tijd. Hij is toen niet
in religieuze context overgenomen, maar
werd vooral een symboolfiguur. Daarom is
hij voor heel Nederland belangrijk, over de
verzuiling heen. Strenge protestanten hebben niks met een bisschop, evenals joden
en moslims dat niet hebben. Het symboolfiguur Sinterklaas is de specifieke historische kant overstegen. In de kerk grijpen
wij daarom altijd even terug op de echte
Sint Nicolaas zoals hij bestaan heeft. Een
persoon op wie de kerk trots is. Hij komt
op voor mensen in nood en is daarom een
voorbeeld voor ons; wat kunnen wij doen
voor mensen die in de knel zitten? Als diaken vind ik dat een goede gedachte om
even bij stil te staan in Sinterklaastijd”.

Marlies Strik in Sint 2011.
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Advent
Overal in alle kerken
is de kleur weer paars
en wordt nu ieder weekend
ontstoken een adventskaars.
Teken van Licht in ons verschenen
tastend durven wij verder gaan
in het donker van onze dagen
is het Licht weer opgestaan.
Mens houd vol in donkere tijden
dat is het wat ons zeggen wil
dat eerste lichtje van de velen
die Kerstmis ons weer bieden zal.
Wil ons nu al vast verwijzen
naar nieuw leven in de stal.
Geloof in een nieuw begin
dat telkens weer mogelijk is
als we de moed niet laten zakken
in wat ook voor een duisternis.
Want altijd is er in het leven
wel ergens een lichtpuntje om ons heen.
Samen daar steeds naar te zoeken
is gemakkelijker dan alleen.
Vriendschap zit niet in fraaie woorden
maar, in eenvoudig gebaar.

Bep Sallaerts

Vormsel 2013
in Johannes XXIII
Parochie
Vormheer is mgr. R. Mutsaerts
23 maart:
05 april:
12 april:
26 april:

Biezenmortel
Berkel
Enschot
Udenhout

Geloven tussen gisteren,
vandaag en morgen
Communicatie en informatie in de nieuwe parochie is van wezenlijk belang en we hebben daarvoor middelen genoeg ter beschikking: daarover is iedereen het wel eens. Moeilijker wordt
het, wanneer we onder woorden willen brengen wát ons ten
diepste bezighoudt. Oude woorden blijken dan tekort te schieten en nieuwe hebben we niet voorhanden. Een van de meest
cruciale vragen lijkt dan ook te zijn: hoe kunnen we ons naar
elkaar toe verstaanbaar maken in deze wereld?
Beleving

Ik vroeg iemand eens, hoe hij de kansen
voor een zinvolle communicatie met jongeren inschatte. En hoe wij hen zouden kunnen uitdagen en inspireren om de christelijke traditie op een eigentijdse manier
vorm te geven. Zijn antwoord houdt me
nog steeds bezig. “Ik denk dat het niet zozeer een taal- of communicatieprobleem is,
maar eerder een kwestie van beleving. Je
kunt dat alleen maar oplossen door je goed
te verdiepen in elkaars achtergronden.
Want de kern van de zaak is natuurlijk dat
de liefde van twee kanten moet komen.”
Achtergrond, beleving, traditie en inspiratie: misschien wel de belangrijkste elementen voor onderlinge geloofscommunicatie.

Glashelder

Een halve eeuw geleden zag de godsdienstige wereld er tamelijk overzichtelijk uit.
Geloof en kerk hadden een vaste plaats in
het dagelijks leven en waren duidelijk afgebakende terreinen. Als je alle antwoorden
van de catechismusvragen kende, had je
een verstaanbaar en glashelder begrippenstelsel ter beschikking. Natuurlijk: er zijn
verschillende eervolle pogingen gedaan
om kerk en geloof te actualiseren door het
uitbrengen van nieuwe catechismussen. Alleen werken ze niet meer, want we willen
geen ingepompte antwoorden meer opdreunen.

Op losse schroeven

De wereld is inmiddels grondig veranderd.
Zeker, wegkapelletjes zijn nog steeds vertrouwde oriëntatiepunten. Maar geloofszekerheden zijn weggevallen, kerken verdwijnen en zondag-rustdag lijkt een vooroorlogs
begrip geworden. Nieuwe vormen van religiositeit halen de media meestal niet. We
zijn niet of nauwelijks meer in staat om de
juiste woorden en beelden voor ons geloof
te vinden. En eigenlijk is het gehele systeem
van vooronderstellingen en uitgangspunten op losse schroeven komen staan. Daarom zullen we nieuwe woorden en beelden
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moeten vinden om die oude, eeuwenlange
traditie verstaanbaar te maken.

Levende traditiestroom

Gemakkelijk gezegd: nieuwe, verstaanbare
woorden vinden. We hebben er alleen geen
handboeken voor, Internet geeft hier niet
thuis, meditatie en mindfulness bieden
niet de oplossing, op verjaardagen is het
onderwerp taboe en bidden helpt ook al
niet. Maar geloven en bidden kan wél een
moment van bezinning zijn, even pas op
de plaats maken, je gedachten ordenen.
Als geloven en bidden het zoeken is naar
woorden en beelden die je in je innerlijk
vindt, dan kun je die met anderen delen en
is de eerste stap naar onderlinge verstaanbaarheid gemaakt. Oude woorden kunnen
misschien weer tot leven komen en nieuwe
worden gevonden. “God is onze Vader die in
de hemel woont” kan dan een heel nieuwe
betekenis krijgen. En misschien ontdek je
er de Moeder in, die je leven hier op aarde
heel gelukkig kan maken.

de alfa en omega en staat aan het begin en
het eind van mijn leven, waarvan ik zelf de
zin mag ontdekken, met een hoopvol uitzicht naar wat daarna komt.

Balans

Denken, voelen en doen

Praten over je geloof is ook en vooral een
kwestie van oefenen, voelen, doen en beleven. Misschien dat hierin wel het belangrijkste geheim voor een succesvolle toekomst
van ons geloven ligt. Niet alleen bidden of
een kaarsje aansteken dat de wereld beter
wordt, maar daaraan ook daadwerkelijk
een bijdrage leveren. Niet alleen weten wat
de christelijke deugden zijn, maar deze ook
handen en voeten geven in het dagelijks
leven. Op deze manier kan geloven concrete gestalte krijgen en handbagage voor
jezelf worden. Zeker weten dat je dan heel
dicht bij de kern van je geloof bent. Voor mij
draait het eigenlijk maar om één zin: God is

Ons geloof maakt deel uit van zich altijd
veranderende stromen die door de wereld
gaan. Geloven is niet almaar hetzelfde terugdraaien, maar een manier van kijken,
voelen, doen en beleven, naar telkens andere dingen in de hoop dat de wereld ooit
nog eens beter wordt. Gerichtheid op de
wereld van nu en morgen betekent niet
dat je het verleden maar gewoon achter je
moet laten, zeker niet. Het ons overgeleverde geloof zullen we steeds opnieuw moeten uitleggen, zodat we een brug kunnen
slaan tussen gisteren, vandaag en morgen.
Het geloof is geen schat die we kunnen behouden door ze te begraven en te bewaken,
maar een kapitaal dat je alleen maar kunt
behouden en dat juist kan groeien door het
te riskeren in nieuwe investeringen. Juist in
tijden van recessie is eigenlijk alleen dit een
hoopvolle weg naar de toekomst. Wie niet

Laatste zondagsviering
Lambertusparochie:
“verbonden voor altijd”
De fraai gebeeldhouwde kerkbanken van
de Sint Lambertuskerk zaten op de 20e
zondag door het jaar aanmerkelijk voller dan de laatste weken het geval was.
De grote vakantie was teneinde. Maar dat
was niet alleen de reden, waarom - meer
dan gewoonlijk - parochianen naar de zondagse eucharistieviering waren gekomen.
Ze wilden deze laatste viering als zelfstandige parochie meemaken. In de viering met
als motto “Verbonden voor altijd” klonken
woorden van troost en hoop. Maar ook van
realiteit.
“Het bestaande maakt plaats voor het

waagt, die niet wint: stop je talenten dus
niet in de grond.

Jan Simons
Een uitgebreidere versie van dit artikel is
te vinden op de website van Vitaberna:
www.jansimons.nl

Wat zou ik graag
een wereldkaart geven
aan ieder kind.
Liever nog:
aan alle jonge mensen
een verlichte wereldbol.
Om hun ogen te openen
voor kleur en samenhang.
Dat ze hart krijgen
voor wie anders zijn.
Verbondenheid kan groeien:
een kring van mensen
hand in hand
dichtbij en wereldwijd.
(Dom Helder Camara)

Van horen
zeggen…

nieuwe. Niet uit luxe overigens, want het
bisdom heeft niet voor niets deze keuze gemaakt. Het is broodnodig om de toekomst
veilig te stellen, dat Gods woord en het leven van Jezus gedeeld blijven worden”.
Dat besef is bij velen doorgedrongen. De
hoop is er, dat de nieuwe parochie onder de
bescherming van de zalige paus Johannes
XXIII, met aan het hoofd Scheepers, een
periode van opbloei tegemoet gaat door de
intensieve samenwerking van de “torens”.
Dat de dienstverlening dezelfde blijft. Dat
zo mogelijk de vier kerken in de toekomst
behouden kunnen blijven voor vieringen
en samenkomsten in gebed. De woorden
van Pastoor Looyaard aan het einde van
de dienst boden troost. “De pastoors van
Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel
zijn benoemd op titel van gelijkwaardigheid
in de respectievelijke dorpsgemeenschappen. Zij behouden de hun vertrouwde voorgangers. Zo wordt een verband gelegd tussen de oude en de nieuwe situatie.
Verbonden voor altijd. Met het bisdom. Met
de Moederkerk

Kees Weijters
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• De vierjarige Thijs ziet de pastoor aankomen, want die komt op huisbezoek.
“mama, daar komt het kerkmannetje
aan….”
• Het gebeurde tijdens de bingo met
communicanten ter afsluiting van
het communieproject. De vraag was:
“hoe heten de hulpjes van de pastoor?” Antwoord: “mini-pastoors!”
• Een uitvaartacoliet wordt bij het naar
buiten gaan van de kerk getroffen
door de uitwerpselen van een duif.
Zacht zucht hij: het is maar goed dat
koeien niet kunnen vliegen…

Het doopsel in praktijk:
Thijmen Loos, de 1e dopeling
van onze nieuwe parochie
Toen wij, Leo en Reggy, elkaar 3 jaar geleden in de St. Caeciliakerk in Enschot het jawoord gaven, vroeg Pastoor Pieter Scheepers of wij ons toekomstige kinderen ook
een Katholieke opvoeding mee wilden geven. Ja, was ook hierop ons antwoord. Ik,
Reggy, ben opgegroeid in deze parochie
en het Katholieke geloof is mij met de paplepel ingegeven. Leo komt uit Utrecht en
heeft van thuis uit ook het Katholieke geloof meegekregen. Beiden vinden we de
basis-waarden van de kerk als liefde, zorg
en vertouwen belangrijk. Ook zijn wij ervan
overtuigd dat God niet zozeer een persoon
is, maar meer een beleving die je in de medemens kunt herkennen. En dat willen wij
graag Thijmen en Sander meegeven. Het
helpen van je medemens, het geloof in de
ander en het goede van de ander. Dus onze
kinderen Katholiek opvoeden? Natuurlijk.
Wat we toen nog niet wisten was dat we
al vrij snel met Sander zouden komen om
hem te laten dopen en op 2 september van
dit jaar is onze zoon Thijmen gedoopt.
In de doopviering van Thijmen hebben we
dit onder woorden geprobeerd te brengen
met de volgende tekst:

Lieve God

Soms kan ik je niet vinden. Speel je verstoppertje? Waar kan ik het beste gaan
zoeken? Zit je in papa en mama en Sander, of in het lammetje in de wei? Ben jij
die klaproos in de berm, of dat sterretje
in de lucht? Ben jij die frisse regendruppel op mijn neus of de geur van vers gebakken brood? Zit jij in de computer of
in het speelkleed op de grond? God, als
ik je even niet kan vinden, kom jij dan
naar mij toe?

Ruben van Ingen is in dezelfde viering gedoopt. Tijdens de doopvoorbereiding hebben we samen met Coen en Linda, de ouders van Ruben, gesproken over hoe we
naar het geloof kijken, wat we daarin belangrijk vinden en hoe we dit in de dienst
naar voor konden laten komen. De nadruk
lag daarbij van beide kanten vooral niet op
volgens-de-regeltjes-gelovig maar juist op
2-benen-op-de-grond-geloof-in-alledag.
Het was bijzonder om te merken dat zo’n
bijeenkomst die je start met 2 stellen die
vreemd zijn voor elkaar, je afsluit met het
gevoel dat je elkaar echt beter hebt leren
kennen.

Wegwijzer in de
Z. Paus Johannes
XXIII Parochie
De zalige Paus Johannes XXIII-parochie
beslaat de parochiekernen Berkel – Enschot
– Udenhout – Biezenmortel en behoort
tot het dekenaat Tilburg, één van de 12
dekenaten binnen het bisdom Den Bosch.
Het pastorale team bestaat uit pastoorteamleider P. Scheepers, pastoor G.
Looyaard, pater S. van Laarhoven en zr.
Augusta de Groot. Zij zijn te bereiken via
het pastoraal steunpunt.
Website www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook www.facebook.com/
Johannes23parochie
Hyves http://johannes23parochie.hyves.nl
Twitter @johannes23p.

Willibrorduskern

Kerkgebouw St. Willibrordstraat 1
Pastoraal steunpunt
St. Willibrordstraat 3,
5056 HS Berkel-Enschot. 013-5331216
Secretariaat geopend op werkdagen
van 09.00-12.00 uur
E-mail willibrordus.berkel@home.nl
Bankrekening 1068.04.154
Eucharistieviering zondag 11.00 uur,
Maandag 19.00 uur. Vrijdag 09.30 uur

Caeciliakern

Het eindresultaat? Er is veel gelachen, er
zijn momenten van stilte geweest, er zijn
kaarsjes opgestoken, de doopkaarsen
hebben gebrand, er is muziek geluisterd,
de kleine kinderen hadden voldoende bewegingsvrijheid om rustig te blijven. We
hebben een mooie en heerlijk ontspannen
doopviering gehad en gingen met een lach
en twee nieuw-gezegende kindjes weer de
kerk uit.

Kerkgebouw Kerkstraat 4
Pastoraal steunpunt Kerkstraat 2,
5056 AC Berkel-Enschot. 013-5331215.
Secretariaat geopend op werkdagen
van 09.00-12.30 uur
E-mail st.caecilia@planet.nl
Bankrekening 1068.04.030
Eucharistieviering zondag 09.30 uur.
Dinsdag 09.30 uur. Donderdag 19.00 uur

Reggy Loos-van Boxmeer

Kerkgebouw Slimstraat 9
Pastoraal steunpunt Slimstraat 7,
5071 EG Udenhout, 013-5111215
Secretariaat geopend op werkdagen
m.u.v. woensdag van 12.30 tot 17.00 uur
E-mail lambertusudenhout@home.nl
Bankrekening 15.20.06.400
Eucharistieviering zaterdag 19.00 uur.
zondag 10.00 uur. Dinsdag 09.00 uur.
Donderdag 09.00 uur

Lambertuskern

Josephkern

Kerkgebouw Capucijnenstraat
Pastoraal steunpunt
Capucijnenstraat 17,
5074 PE Biezenmortel, 013-5111581
Secretariaat via het pastoraal steunpunt.
E-mail info@parochiebiezenmortel.nl
Bankrekening 1520.04.750
Eucharistieviering zondag 10.00 uur.
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