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Een echt vakantiegevoel
Voor velen van ons staat de vakantie weer voor de deur. Het is
een tijd om alles even achter ons te laten, zorgen te vergeten en
tijd te hebben voor elkaar.
Meestal hebben we te veel grote en kleine
zorgen, om echt te kunnen genieten. We
hebben het allemaal te druk, ouders moeten werken, kinderen gaan naar school en
vrijwilligers hebben zo hun bezigheden.
Daar zijn we minstens vijf dagen in de week
mee bezig. En dat is ook belangrijk. Maar
tijdens de vakantie zetten we dat allemaal
eens even opzij. Dan hebben we veel meer
tijd en veel meer oog voor andere dingen,
die minstens even belangrijk zijn. Christus
zegt tegen zijn apostelen niet voor niets:

“Vergeet eens even alles en kom naar een
stille plaats. Dan rusten we even uit. En kijk
maar eens heel stil hoe mooi de wereld is.”
En eigenlijk is dat een goede vakantie tip!!
Neem eens de tijd om samen met anderen,
met ouders, broers, zussen, vrienden en
vriendinnen erop uit te trekken, samen te
spelen en te ontdekken hoeveel mooie dingen en goede mensen je om je heen hebt.
En wees er dankbaar voor, geniet ervan.
Daar is vakantie voor. Hiervoor hoef je niet
eens verre en dure reizen te maken. Om te
genieten is dat geen voorwaarde. Want je
kunt ook genieten van de gewone dingen die
je meestal niet zo ziet, omdat je er geen tijd
voor hebt. Bijvoorbeeld: dat de zon iedere
morgen op gaat, dat je hart altijd klopt, dat
de bloemen bloeien en dat er water is om
te drinken, om je te verfrissen en om er lekker in te zwemmen. Dat is zo gewoon. Daar
verbazen we ons meestal niet meer over. En
toch zijn dat allemaal dingen die het leven fijn
en aangenaam maken. De vakantie is een tijd
om dat weer eens te zien, om te genieten, om
dankbare mensen te zijn. En misschien... ontdek je dan ook weer eens iets van God, die
ons dat allemaal geeft. En misschien kun je
dan ook eens zeggen en even bidden: “Goddank, dat ik leef!” Van harte voor iedereen
een hele fijne vakantie toegewenst.

Pastoor Godfried B.M. Looyaard
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Pater Sjef van Laarhoven 50 jaar priester
Eigenlijk zou in de Vierklank van vorig jaar al een stukje
geplaatst worden over pater Sjef uit Biezenmortel. In juni 2012
werd hij namelijk 75 jaar. Maar dan zouden we een jaar later,
als hij zijn vijftig jarig priesterschap viert, opnieuw in de Vierklank over hem schrijven. Dat vond hij wel wat veel van het
goede. Daarom stelde pater Sjef voor om maar even tot 2013 te
wachten met het interview.

COLOFON
VIERKLANK is een uitgave van de
Johannes XXIII-parochie en wordt verspreid
onder alle inwoners van Berkel-EnschotUdenhout-Biezenmortel én alle
voorkeurparochianen die elders wonen.
Het doel van Vierklank is:
Een positieve bijdrage leveren aan
de levensvatbaarheid 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 het parochiesecretariaat.
Redactie:
De redactie van Vierklank is
samengesteld uit een afvaardiging
vanuit alle vier de parochiekernen:
Cees van der Poel (Berkel)
Harold Vugs (Enschot) secretaris
Wim Maarse (Udenhout) eindredactie
Frank Scheffers (Biezenmortel)
Pastoor Pieter Scheepers
(pastoraal team) teamleider
Diverse foto’s:
Masja Vlaminckx-Roosen
Ontwerp & vormgeving:
Arjan Robben
Drukwerk:
Elka – Tilburg

Direct bij binnenkomst in de pastorie geeft
hij meteen blijk goed op de hoogte te zijn
van de historie van het kerkdorp waarvan
hij sinds 2002 pastor is. Hij laat het kleine
kantoortje direct naast de voordeur zien.
“Daar ontving vroeger de bovenmeester
zijn bezoek”, vertelt pater Sjef. Om te vervolgen: “Mijn huis is namelijk oorspronkelijk als onderwijzerswoning gebouwd voor
de Sint Franciscusschool in 1921, enkele
jaren na de bouw van de kerk en het klooster hier tegenover. Ik ben in een soortgelijke woning in Eindhoven geboren.” Toch
komt pater Sjef niet uit een stads gezin.
Zijn ouders kwamen uit Helvoirt; zijn vader
was een zoon van de kastelein van café de
Zwarte Leeuw en zijn moeder was Anna,
dochter van Hannes Smolders, alias Hannes de Smid. Vanwege zijn vaders werk, bij
de keuringsdienst van waren, kwam het
gezin terecht in Eindhoven waar de vijf kinderen werden geboren. Alle drie de zonen
kozen voor een leven als priester, Sjef als
laatste. “Toch was het niet zo dat ik mijn
oudere broers volgde”, vertelt pater Sjef.
“Mijn ouders waren wel godsdienstig maar
ze hebben bij mij en mijn broers nooit erg
aangedrongen om priester te worden”, legt
hij uit. “Maar bij ons kwamen wel de Kapucijnen over de vloer en dat vond ik leuke
mensen. Het werk dat zij deden leek me wel
wat en ik wilde daar dus graag bij horen.”
De opleiding tot priester duurde 15 jaar. De
laatste vier jaar daarvan waren de studie
theologie in het Kapucijnenklooster van
Biezenmortel. Pater Sjef heeft goede herinneringen aan zijn studietijd op het grootseminarie in Biezenmortel. “We zijn nog met
een man of acht/negen over van de klas
die in 1963 hier in Biezenmortel door bisschop Bluyssen is gewijd. Iedere twee tot
drie jaar komen we hier in Biezenmortel
bij elkaar om herinneringen op te halen.”
In de tijd dat pater Sjef in Biezenmortel
studeerde was het klooster nog een vrij gesloten gemeenschap. “We hadden een vrij
strak dagschema”, herinnert pater Sjef zich.
“Maar soms in de zomer, wanneer er slecht
weer op komst was en het hooi snel binnengehaald moest worden bij de boeren,
dan mochten we meehelpen. Dat was dan
een welkome afwisseling van het dagelijkse
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ritme.” De omschakeling naar de moderne
tijd heeft pater Sjef ook meegemaakt in de
tijd dat hij in Biezenmortel studeerde. Bijvoorbeeld de introductie van radio en TV in
het klooster. “Daar ging nog een hele discussie aan vooraf; of dat niet ten koste zou
gaan van het geestelijk leven. Uiteindelijk
kwam er wel een radio en TV in het klooster maar om het toestel aan te zetten was
elke keer verlof nodig van de overste.” Maar
toch waren de jonge docenten in het klooster vrij vooruitstrevend. Ze steunden het
snel doorvoeren van de voor die tijd moderne inzichten over kerk en samenleving
die voortvloeiden uit het Tweede Vaticaans
Concilie en de opname hiervan in het studieprogramma. “Af en toe gaf dat wel eens
aanleiding tot hevige discussies tussen de
jonge vooruitstrevende docenten en de wat
oudere meer conservatieve Kapucijnen”,
weet pater Sjef zich te herinneren.
Na de priesterwijding bleven de studenten nog een jaar in Biezenmortel. Door
af en toe de vroegste (kwart voor zeven!)
doordeweekse mis in omliggende dorpen
te verzorgen deden ze ervaring op. Pater
Sjef koos ervoor om daarna in de missie in
Noord Sumatra te gaan werken. Ruim 16

jaar werkte hij daar in een parochie die zo
groot was als half Brabant. De laatste 21
jaar was hij leider van een centrum voor
lekenkadervorming. Op zijn 65e jaar gaf
pater Sjef aan dat het werk voor hem te
zwaar zou worden en het tijd was voor iets
anders. “Ik hoefde niet onder de palmbomen begraven te worden”, glimlacht pater
Sjef. “Dus ik dacht als ik nu op m’n 65 jaar
terugga naar Nederland, dan kan ik nog net
een mooi lichter karweitje krijgen. Want zo
maar wat gaan luieren daar voelde ik me
nog te actief voor. Ik koos voor een sabbatical jaar, dan kon ik altijd nog terug naar Sumatra mocht ik m’n draai niet kunnen vinden in Nederland. Maar al snel liep ik tegen

een taak binnen de Biezenmortelse parochie aan. Toen was de keuze snel gemaakt.”
Maar het Nederland waaruit hij vertrokken
was, was niet het Nederland waarin hij 37
jaar later terugkeerde. “Toen ik ging moesten de mensen zondags naar de kerk. Nu
denken ze op zondagmorgen; heb ik zin om
naar de kerk te gaan?”, licht hij toe. Het is
dan ook niet voor niets dat priesters die uit
de missie naar Nederland terugkeren een
6-weekse cursus krijgen om bijgepraat te
worden over wat er allemaal veranderd is.
“Ik was zelf wat beter voorbereid omdat ik
voor mijn werk in Indonesië altijd veel gelezen heb en de Nederlandse vakliteratuur
over de kerkelijke ontwikkelingen hier heb

VIERING JUBILEA

De jubilea van pater Sjef en van broeder Richard gaan we vieren op zondag 25 augustus om 10.00 uur met een heilige eucharistieviering in de Josephkerk te Biezenmortel.
Aansluitend houden we een receptie in Gemeenschapshuis De Vorselaar waar iedereen
beide jubilarissen kan feliciteren.

bijgehouden. Daarom kwam het bij mij niet
zo hard aan en wist ik dat als ik pastoraal
werk zou gaan doen in Nederland dat de
nodige aanpassingen van me zou vergen.
In Indonesië had godsdienst de wind mee,
overal werd God en zegen bijgehaald. Je
fietst met de wind mee om het maar zo uit
te drukken. Als priester loop je dan het gevaar te veel met de wind mee te gaan. Hier
is het net andersom en heb je wel eens de
wind tegen. Je geloof wordt er wel sterker
door, want je moet meer moeite doen om
de mensen erbij te houden.”
Als de fusie van de vier parochies ter sprake komt geeft pater Sjef aan hier een groot
voorstander van te zijn. Hij geeft toe: ”Het
is een noodzakelijkheid. We hebben dit dan
ook uit eigen beweging aangekaart bij het
bisdom waarvoor we op sympathie konden rekenen en ons eigen tempo kunnen
bepalen. Op die manier kunnen we beter
voldoende draagvlak creëren.” Over de toekomst zegt pater Sjef: “Elke dag die ik nog
in redelijke gezondheid kan doorbrengen
en nog kan functioneren als priester is dat
de gave Gods. Ik ga door zolang het in alle
redelijkheid mogelijk is maar tot op heden
heb ik de indruk dat me dit nog goed afgaat.
Het doet me goed als ik na afloop van een
huwelijksmis complimenten krijg voor de
mooie dienst of dat ze, als ik na een doop
bij de ouders op de koffie ben, zeggen ‘nou
dat was nog eens een gezellige doop’. Maar
ik ben wel zo realistisch om te zeggen of ik
nu stop of later, het wel duidelijk is dat ik in
Biezenmortel de laatste Kapucijn zal zijn.”
Maar hij haast zich er bij te zeggen dat het
zijn wens is om nog lang gezond te mogen
blijven zodat hij nog lang als mede-pastor
in Biezenmortel kan blijven functioneren.

Frank Scheffers

Broeder Richard van Grinsven 50 jaar Kapucijn
Ik heb afgesproken met broeder Richard bij hem “thuis” in het
Kapucijnenklooster in Tilburg. Een oase van rust middenin de
drukke stad aan de Korvelseweg. De kamer van Richard, kijkt
uit op het grote park dat bij het klooster hoort.
Hoewel woonachtig in Tilburg zet Richard zich al 48 jaar in voor
de Biezenmortelse parochie.
Richard is als boerenzoon geboren in 1942
in Dinther. Richard vertelt: “Al was ik me
nauwelijks bewust van de grootsheid van
Franciscus, toch was ik al op zes- of zevenjarige leeftijd geïnteresseerd in de orde
van de Kapucijnen. Het had iets boeiends.”
Broeder Richard had drie tantes en een zus
in het klooster. “Regelmatig kwamen bij ons

thuis Kapucijnen over de vloer” weet Richard zich te herinneren. “Het waren zogenaamde termijnbroeders, die langs de huizen gingen om giften op te halen waardoor
de Kapucijnen in hun levensonderhoud
konden voorzien en hun kloosters konden
onderhouden.” Daarnaast had hij een oom
bij de Kapucijnen die missionaris op Borneo
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koor Bimoza uit Biezenmortel en later ook
nog het jongerenkoor Cantal uit Alphen.
Het werken met jongeren in deze toch niet
makkelijke leeftijdsgroep van 12 tot 25 jaar
is in de geest van Franciscus meent Richard; “Je zou het als een eigentijds apostolaat kunnen beschouwen, ze hebben allemaal het Onze Vader en het Weesgegroet
geleerd, ze hebben leren zingen maar ook
om voor elkaar klaar te staan. Dat zijn allemaal zaken die ik ze voor hun leven heb
willen meegeven.”

was. Op zijn aandringen volgde broeder Richard aanvankelijk een priesteropleiding.
Het was die opleiding waardoor Richard in
het Kapucijnenklooster in Biezenmortel terechtkwam. Uiteindelijk stopte Richard met
de priesteropleiding; “Het werd allemaal te
theoretisch.”
Hij koos er voor om te gaan studeren aan
de sociale academie in Breda. Binnen de
orde van de Kapucijnen was het niet zo
vreemd dat er een keuze werd gemaakt om
je in te zetten voor mensen in achterstandsituaties. Diverse medebroeders waren in
die tijd aalmoezenier in de gevangenis. Ook
broeder Richard heeft zich ruim 37 jaar, tot
2007, ingezet voor delinquenten in de gemeente Tilburg. Om die reden is hij al die
jaren ook in het Tilburgse klooster blijven
wonen. Hij bezocht de delinquenten vaak
in het huis van bewaring of in de Koepel in

Breda. Maar ook op vele andere plaatsen
tot in Frankrijk en Spanje toe. Als medewerker van de reclassering moest je rapporteren aan de rechtbank ten dienste van de
rechtszitting. Als kloosterling kon Richard
de gevangenen op een andere manier benaderen, sommige vroegen speciaal naar
hem. “Soms waren ze mijn naam vergeten maar dan vroegen ze naar die met dat
kruis”, weet Richard zich te herinneren.
Al tijdens zijn filosofiestudie in Biezenmortel werd Richard gevraagd om “voor korte
tijd” dirigent te worden bij het Franciscuskoor in Biezenmortel. Inmiddels is het 47
jaar later en kun je niet meer spreken van
“korte tijd”. “Van oudsher heb ik muziek als
hobby. Bij ons thuis werd al veel gezongen
en we bespeelden verschillende muziekinstrumenten”, licht Richard toe. Vanaf 1968
is Richard ook dirigent van het jongeren-

Door zijn jarenlange inzet als dirigent van de
Biezenmortelse koren komt het voor dat hij
drie generaties van een familie als koorlid
heeft meegemaakt; opa als lid van het Franciscuskoor en dochter en later de kleinkinderen als koorlid bij Bimoza. Vooral aan de
gezamenlijke buitenlandse uitstapjes met
Bimoza en Cantal heeft broeder Richard
mooie herinneringen; “Op één van de reizen
werd spontaan al in de bus de zang ingezet.
Ze waren niet stil te krijgen, er werd uit volle
borst gezongen. Het hele repertoire kwam
aan bod, tot en met de kerstliedjes.”
Sinds 2002 maakt Richard deel uit van het
bestuur van de Nederlandse Kapucijnen, is
hij vormingsleider en ontvangt hij groepen
in het klooster die meer willen weten over
de persoon en de spiritualiteit van Franciscus en over de Kapucijnen. Door zijn rol in
de activiteiten van de Kapucijnen naar buiten toe en zijn inzet voor de Biezenmortelse en het Alphense koor hoopt Richard nog
vele jaren talloze mensen een gevoel voor
de religieuze dimensie in Franciscaanse
sfeer te kunnen bijbrengen.

Frank Scheffers

Het bloemetje
van de maand
Onze parochie reikt iedere maand ’Het
bloemetje van de maand’ uit. Dit bloemetje is voor iemand waarvan wij vinden dat
hij of zij een bloemetje verdient. Iemand
kan een bloemetje krijgen omdat er iets
leuks is gebeurd (denk aan een bijzondere
sportprestatie, burenhulp, huwelijk, geboorte, nieuwe bewoners etc.). Maar ook
bij ziekte en verdriet geven we graag een
bloemetje om iemand een hart onder de
riem te steken. Tijdens de eucharistieviering in het weekend siert het bloemetje
de kerk. Daarna zorgen we er voor dat het
bloemetje zijn weg vindt naar degene die
hem verdient.

Pastoor Pieter Scheepers
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Paus Franciscus en Biezenmortel
De Argentijn Jorge Mario Bergoglio is verkozen tot de nieuwe
paus. Afgelopen dinsdag werd hij in de Sint Pieterskerk in Rome
geïnstalleerd. De nieuw paus heeft de naam Franciscus aangenomen, die verwijst naar zijn grote voorbeeld Franciscus van
Assisi die zich inzette voor de vrede en de armen.
“Het is een mooie naam met een goede
gedachte erachter. Ik ben benieuwd of de
nieuwe paus gaat waarmaken waar hij voor
staat. Wij vinden het geweldig dat de paus
de naam Franciscus heeft aangenomen. Zo
komt onze school meer op de kaart te staan
en zal ik vanaf nu waarschijnlijk nooit meer
mijn emailadres hoeven spellen”, grapt Marieke Oomes, locatieleider op basisschool
Franciscus in Biezenmortel. “Het was voor
ons een leuke aanleiding om het verhaal
over Franciscus weer eens te vertellen. We

hebben er dan ook zeker aandacht aan besteed. Met de kinderen uit de bovenbouw
hebben we naar het Jeugdjournaal gekeken
en Omroep Brabant is bij ons langs geweest
om met de kinderen te praten over de nieuwe paus en zijn naam. We zijn er een hele
dag zoet mee geweest.”
Adjunct-directeur Henk Raben van basisschool St. Franciscus in het Gelderse Babberich: “De naam Franciscus is voor de kinderen van onze school een beeldende naam.

Het straalt respect uit voor de natuur, de
omgeving en de medemens. Dit spreekt
ons als school erg aan, omdat we het verhaal goed kunnen vertellen aan de kinderen. Uiteraard is er aandacht besteed aan
de nieuwe paus. In de ochtend hebben we
gezamenlijk naar het Jeugdjournaal gekeken. Dit was een mooie aanleiding om op
het onderwerp door te gaan. We hebben
het hier vaker over Franciscus. 4 Oktober is
voor ons, naast dierendag, ook Franciscusdag. Hij is altijd duidelijk aanwezig in onze
school. In elke klas hangt wel een beeldje of
afbeelding dat iets zegt over hem. Dat koesteren wij dan ook.”

Marleen de Groot

Leve onze vrijwilligers
Het is een grote vreugde pastoor te mogen
zijn in een parochie waar mensen er voor
elkaar willen zijn. Een parochie met zoveel
vrijwilligers en werkgroepen. Waar ook de
jongeren een plek hebben en hun inzet willen geven. Een parochie met een bestuur
dat ook ruimte durft te maken voor nieuwe
initiatieven. Samen maken zij het mogelijk
dat allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Er is voor iedereen plaats in de herberg. Dat houdt in dat iedereen zich in onze
kerk geborgen moet voelen, maar ook dat
iedereen daaraan zijn steentje kan en mag
bijdragen. Immers om onze parochie goed
draaiende te houden zijn er talrijke veelsoortige activiteiten nodig. Er zijn mensen
die een bijdrage leveren aan de diensten

zoals misdienaars/acolieten, kosters, lectoren, avondwake, pastoraat, sacramentenwerkgroep, gezinsvieringen en dergelijke,
maar ook mensen die de contacten met de
mensen in de wijken onderhouden en meehelpen bij de actie kerkbalans en vastenacties; en niet te vergeten de leden van onze
koren die de diensten opluisteren. Daarnaast is er aandacht voor onze zieke medemens en ook voor de mensen verder weg in
derde wereldlanden. Maar ook wil ik wijzen
op de mensen die zorg dragen voor de onderlinge communicatie zoals het secretariaat, parochieblad en website. Onze kerkgebouwen en opstallen dienen onderhouden
te worden. Dit doen de dames en heren die
poetsen, klussen en tuinonderhoud doen
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bij pastorie, kerk, en kerkhoven, en wat te
denken van onze werkgroepen voor versieringen die van alle kerkelijke zaken een
feest maken. Als U deze opsomming ziet
kunt U met ons constateren dat onze parochie leeft en wij zijn al die vrijwilligers dankbaar voor hun inzet. Hecht U er belang aan
dat de kerk in onze gemeenschap blijft leven, meldt U zich dan aan als vrijwilliger bij
een van de secretariële steunpunten. Uiteraard kunt U zich daar ook verder laten informeren. Omdat wij alle mensen met hun
veelsoortige kwaliteiten kunnen gebruiken
kan ik gerust herhalen: ’Er is voor iedereen
plaats in de herberg!’

Pastoor Pieter Scheepers

Een leven van toewijding
Ik houd mijn adem in. Een blauw streepje is
het, met de grootste zorg gezet. “Komt dat
uit een tube?”, vraag ik onschuldig. “Nee,
dat maak ik zelf met eigeel, witte wijn en
drie delen water.” Weer volgt een streepje
met opperste concentratie. Zuster Augusta
werkt aan haar nieuwste creatie. Een getrouwe kopie van een prachtige icoon. “Ik
schilder volgens de oude Byzantijnse traditie. Dat betekent de juiste kleuren, de juiste
materialen en de juiste symbolen. Alleen
speciaal opgeleide en erkende kunstenaars
mogen nieuwe iconen maken, wij mogen
alleen kopiëren.” Vervolgens krijg ik een
uitgebreide uitleg over de kleuren in het
kleed van Maria, de aureooltjes, vertrapte
duiveltjes en raven met brood in hun bek.
“Dit is mijn eerste icoon”, toont ze trots. “De
profeet Elia. Gevlucht naar de bergen omdat hij geen slechte boodschappen meer
wilde verkondigen. De raven brengen hem

derdak zochten en de Engelse soldaten die
de ondergrondse kwam verbergen. Op de
schouw stonden foto’s van de oudste zus
van haar moeder, waar Rieky graag naar
keek. Een zuster in de missie op Java en Borneo. “De foto’s zijn later tijdens de watersnoodramp bijna allemaal verloren gegaan”,
zegt ze spijtig. “Op deze ene na. Die koester
ik en hij staat hier op deze prominente plek
in de huiskamer.” En ze toont een oude vergeelde foto van een missiezuster. Dan komt
in de vierde klas een missionaris op bezoek
en langzaam wordt het Rieky duidelijk waar
haar toekomst ligt. Met steun van haar ouders treedt ze op 4 juli 1957 als 18-jarige
in bij de congregatie van de ‘Dochters van
Maria en Jozef’ aan de Choorstraat in Den
Bosch. “Intussen was ik werkzaam als kleuterleidster en lag mijn roeping eigenlijk niet
meer bij de missie. Ik wilde dienstbaar zijn
en vooral bezig zijn met kinderen. Dat kon
bij deze congregatie, dus daarom heb ik
voor hen gekozen”, legt ze uit. En op 4 januari 1963 legt Rieky als zuster Augusta haar
eeuwige gelofte af.
Haar wens ging in vervulling en 22 jaar lang
was ze werkzaam aan het Instituut voor
Doven in Sint Michielsgestel. “Geweldig,
als je kinderen kunt helpen die het moeilijk
hebben. Ze zijn vaak doof geboren, hebben
een enorme leerachterstand, staan sociaal
onder druk en zijn vaak niet begrepen door
hun omgeving. In Sint Michielsgestel ontwikkelden we zelf nieuwe leermethoden
en manieren om kinderen met plaatjes en
eenvoudige tekst iets duidelijk te maken”,
vertelt ze met passie. “Bij een ziekenhuisbezoek waren onze kinderen ondanks hun

brood en de boodschap dat zijn opdracht
nog niet is vervuld. Hij moest terug om zijn
werk af te maken.” Ik laat de kleuren even
op me inwerken en ben onder de indruk
van het enorme priegelwerk. Hier moet je
wel helemaal in opgaan en ik snap nu wel
dat schilderen voor zuster Augusta wel een
soort meditatie moet zijn. “Een punt van
rust en bezinning”, bevestigt ze. Intussen
heeft ze al een heel arsenaal aan iconen geschilderd, waaronder de afbeelding op de
paaskaars in de Caeciliakerk.
Zuster Augusta werd 29 oktober 1938 geboren in Hurwenen (Land van Maas en Waal).
Als jongste dochter van een boerengezin
luisterde ze naar de naam Rieky. De oorlog maakte veel indruk op haar. Niet dat
ze honger leden, want dat hoefde op de
boerderij niet. Wel om de evacuees die on-
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doofheid toch rustig. Via onze leermethoden konden we ze vooraf goed informeren,
waar dat bij andere kinderen werd vergeten. Het was wel een hele intensieve tijd.
Eerst voor de klas en later als hoofd van het
internaat. Met name in die laatste periode
was ik dag en nacht met de jongste kinderen bezig. Maar het is zo’n dankbaar werk.
Ik kijk dan ook met veel plezier terug op
die periode.” Ik zie de teleurstelling in haar
ogen als ze vertelt hoe darmkanker een
einde maakte aan deze dienstbare periode.
Weer even stilte. De lucht van het icoon
wordt langzaam blauw. Ik vraag me langzaam af hoeveel eieren ze intussen al weg
geschilderd heeft. “Na een lange periode
van vechten tegen mijn ziekte, kreeg ik mijn
energie weer terug. Ik wilde weer dienstbaar zijn. Ik ging drugsverslaafden helpen
in Amsterdam en jongeren begeleiden die

teruggehaald werden uit sektes. Dat was
wellicht teveel hooi op mijn vork en moest
een stapje terug doen”, verzucht ze. “Tot
medezusters mijn hulp vroegen om in Zaïre (het huidige Congo) scholen mee op te
zetten voor dove kinderen. Het kostte wat
moeite om mijn overste te overtuigen, maar
na een jaar van taallessen in het ‘Tshiluba’
mocht ik naar Kananga. In die arme miljoenenstad hebben we naast elk schooltje een
klaslokaal ingericht voor dove en invalide
kinderen. Soms was het vechten tegen oude
vooroordelen. Kinderen met een epileptische aanval werden beschouwd als bezeten
door kwade geesten. Mijn kennis over de
begeleiding van dove kinderen kwam daar
natuurlijk goed van pas. Een hele mooie en
dankbare tijd”, vertelt ze. Dan volgt even
een stilte. “Eigenlijk zou iedereen voor korte tijd dit soort werk moeten doen. Dan zou
de wereld er zeker heel anders uitzien.” Ik
begrijp dat haar schilderwerk dit soort filosofische overwegingen boven laat komen.
Nog een streep blauw. Ze straalt trots uit
als ze vertelt wat ze daar allemaal bereikt
hebben. “Op het hoogtepunt van de economische crisis, in januari 1991, zette Mobutu
echter alle blanken het land uit. Maar gelukkig hebben inlandse zusters en leken het
werk voortgezet en bestaan de schooltjes
nog altijd.”

toen diaken Jan Joosten en samen konden
we verder gaan bouwen aan het pastoraal
werk. Drie jaar later alweer besloot hij zijn
aandacht volledig te gaan richten op een
verzorgingshuis en stond ik er weer alleen
voor.” Een zwart streepje brengt diepte in
het rotsblok. “Eigenlijk stond ik er nooit alleen voor”, overweegt ze. “Ik heb altijd veel
hulp gehad van vrijwilligers. Die steun en
warmte heeft mijn werken in de parochie
eigenlijk altijd heel bijzonder gemaakt.”
Vier groene streepjes laten het gras groeien
aan de zijkant van het rotsblok. “Vooral het
pastoraal werk heeft me veel voldoening
gegeven. De bezoekgroep, het bloemetje
van de maand, bezoeken aan huis, de gesprekken en steun mogen zijn van mensen
in de parochie. Ik denk dat we daarin veel
hebben bereikt”, zegt ze dankbaar. Ik realiseer me dat dit slechts een tipje is van
de sluier. Al het werk op de achtergrond
met bloemengroepen, vieringen, boekjes,
kerststal en nog zoveel meer. Het zal niet
meevallen om dat op te vangen als ze afscheid neemt. “Met Pieter is er nieuw elan
in de parochie gekomen. En natuurlijk een
fusie. Ik maak me wel zorgen om het pastoraal werk in de toekomst. Het aantal leden
van het pastoraal team blijft maar afnemen, waardoor de afstand naar de parochianen groter dreigt te worden. Maar ja,

ik ga binnenkort 75 jaar geworden. Als de
congregatie geen beroep op me doet, wil ik
best nog wat doen als vrijwilliger. Maar ik
kan echt niet meer mee de kar trekken.” Ik
zie aan haar ogen dat ze het meent.
Ze besluit om haar kwasten schoon te gaan
maken. “Genoeg voor vandaag”, zegt ze,
“want meditatie moet ook niet te lang duren.” “Helemaal ‘zen’?”, vraag ik. Ze lacht
en legt haar nieuwe creatie met zorg neer.
“Welke periode uit je leven heeft je eigenlijk het meeste voldoening gegeven?”, vraag
ik haar. Ze kijkt me peinzend aan. “In elke
periode heb ik wel eens het gevoel gehad
dat ik het op wilde geven. Zowel in Sint Michielsgestel en in Zaïre als tijdens mijn werk
in de parochie. Toch heeft de dankbaarheid
van het werk en de warmte van de kinderen en parochianen me altijd weer op de
been gehouden.” “Laat je me volgende keer
de foto’s uit Zaïre zien?”, vraag ik aan haar
terwijl ik mijn jas aantrek. Haar groet is allerhartelijkst en onderweg realiseer ik me
dat het verhaal van Elia wellicht meer bij
haar past dan ze zichzelf realiseert. Echt
een leven van toewijding. En ongetwijfeld
zal dit niet ophouden als ze op 1 september
afscheid neemt van de parochie.

Harold Vugs

Toch kan ik me ook haar frustratie voorstellen. Terug uit Zaïre en de zorg ontnomen voor haar kinderen. “Toen belde Hein
Tops”, vertelt ze en het laatste streepje
blauw wordt gezet. “Of ik hem wilde helpen
met pastoraal werk in de Sint Caeciliaparochie. In oktober 1993 heb ik die stap gezet
en ik voel me er eigenlijk vanaf de eerste
dag helemaal thuis. Eerst heb ik nog wat
gereisd tussen Den Bosch en Berkel-Enschot, maar er kwam steeds meer werk in
de avonduren. En om meer contact te krijgen met de gemeenschap ben ik in 2000 in
Berkel gaan wonen.” Weer stilte als de contouren van een rotsblok verschijnen. “Ik
heb fijn samengewerkt met Hein. Tot hij in
2000 ziek werd en ik er alleen voor stond.
Dat was niet eenvoudig, maar ik had veel
geleerd van Hein en kon mijn hoofd aardig boven water houden. Gelukkig kwam

Uitnodiging vrijwilligersavond
Al vele jaren is het een goede gewoonte
om jaarlijks een vrijwilligersavond te organiseren om zo onze waardering te uiten
voor alle mensen die zich, op welke wijze
dan ook, belangeloos inzetten voor onze
parochie. Maar natuurlijk ook om elkaar
te ontmoeten, gezellig bijeen te zijn en de

laatste nieuwtjes uit te wisselen. Wat is het
een feest om te zien hoeveel mensen op de
een of andere manier als vrijwilliger betrokken zijn bij onze parochie! Onmisbaar, want
zonder de inzet van al die vrijwilligers kan
een parochiegemeenschap niet voortbestaan. Hartverwarmend, want het geeft ook
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de kern van vrijwilligerswerk weer: Je doet
het omdat je iets wilt doen en het geeft je
ook iets terug: namelijk voldoening. Op vrijdag 11 oktober, de feestdag van Zalige Paus
Johannes XXIII, wordt dit jaar de feestavond
gehouden. De uitnodiging volgt nog.

Marian van Hest

Zomertip: de kleine Brabantse Sint-Pieter
In Brabant staat een replica van de Sint-Pieterskerk uit Rome.
Als je het dorpje Oudenbosch nadert, zie je de basiliek al van
veraf liggen. De metershoge koepelkerk torent boven het landschap uit. Koningin Beatrix noemde dit gebouw ooit een vreemd
element in het Brabantse landschap.

den door zijn ontwerpen van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam en natuurlijk de Sint Petruskerk in
Oisterwijk. De kerk in Oudenbosch, voluit
basiliek H. H. Agatha en Barbarakerk, is in
1912 tot basiliek verheven. Zij is een stuk
kleiner dan haar Italiaanse grote zus. Toch
is het een imposant bouwwerk met een indrukwekkende koepel en diverse kleinere
koepels.
Het hoogste punt van de grote koepel is
63 meter. Het interieur van de koepel is
prachtig beschilderd door Cornelis Raaijmakers. Als je wilt, kun je het schilderwerk
van dichtbij bekijken. Via de smalle koepeltrap bereik je na een klim van zo’n 150 treden de binnenkant van de koepel. Je staat
dan ongeveer 28 meter boven de vloer van
de kerk. Last van hoogtevrees? Bezoek dan
de crypte onder de kerk. Daar zijn de fundering en de vloerconstructie goed te zien.
In de crypte zijn ook het museum en de
kerkwinkel gevestigd.

Een bezoekje brengen?
De basiliek is gebouwd in de 19e eeuw.
Pastoor Willem Hellemons kreeg de taak
de oude gotische kerk te vervangen en
gaf de Limburgse architect Pierre Cuypers
opdracht tot de bouw. Pastoor Hellemons

had in Rome gestudeerd en was onder de
indruk van de imposante architectuur. Dus
vertrok architect Cuypers naar Rome om
daar de Sint-Pieterskerk te bestuderen.
Pierrre Cuypers is vooral bekend gewor-

De kerk is iedere dag van 9.00 tot 12.00
uur en van 13.00 tot 16.00 uur open. Het
is ook mogelijk om een (groeps-)rondleiding te krijgen.
Bel 0165-312126 of stuur een mail naar de
heer Tilleman: tillem42@caiway.nl. Meer
info op http://mediawiz.nl/OudenBosch/.

De parochie-administratie
Van oudsher hoort iedere katholiek bij de parochie waar hij of
zij woont. Elke parochie houdt dan ook een administratie bij van
alle katholieken die in het gebied van de parochie wonen.
Vroeger stond in de administratie van de
burgerlijke overheid ook de godsdienst
vermeld en gaf de gemeente wijzigingen
aan de parochies door. Sinds de wet op de
privacy is dat veranderd. De godsdienst
van een persoon wordt beschouwd als een
privézaak die de overheid niet mag registreren. Om de kerken tegemoet te komen
is een regeling getroffen. Alleen diegene die
bij de Gemeente hebben aangegeven geen
bezwaar te hebben tegen registratie hebben
een SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) stip gekregen. Vinden er mutaties plaats dan gaat er een bericht naar het
RK-ledenbureau. Deze brengt dan weer de
betreffende parochies op de hoogte.
Tegenwoordig is een parochiegemeenschap

minder territoriaal bepaald dan vroeger. In
onze tijd kiezen mensen een parochie uit
waar ze zich thuis voelen. Daarom is het ook
mogelijk om als ‘voorkeursparochiaan’ geregistreerd te staan. Een voorkeursparochiaan
is betrokken bij een andere parochie dan
waar hij of zij woont. U moet zich wel zelf als
zodanig aanmelden bij de parochie van uw
voorkeur. Een voorkeursparochiaan die verhuist, blijft in de parochie van voorkeur geregistreerd staan. Wilt u na uw verhuizing bij
een andere parochie worden ingeschreven,
dan moet u zich eerst bij de oude parochie
van voorkeur afmelden en vervolgens bij de
nieuwe parochie aanmelden. Mensen die
verhuizen worden automatisch uitgeschreven uit onze parochie en ingeschreven in de
parochie waar men komt te wonen. Wilt u
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toch parochiaan bij ons blijven dan dient u
zelf actie te ondernemen en zich aan te melden als voorkeurparochiaan.
Door de fusie van onze parochies zijn we de
administraties gaan samenvoegen. Dan blijkt
dat we de gegevens niet overal op dezelfde
manier hebben bijgehouden. Toch is het in
het belang van onze geloofsgemeenschap
dat deze administratie zo veel mogelijk up-todate is. Om zeker te weten dat de gegevens
die we van u hebben ook correct zijn, vragen
wij u om het formulier in te vullen wat in deze
Vierklank zit en in te leveren bij een van onze
secretariaten. Natuurlijk mag u ons ook een
email sturen die dezelfde informatie bevat.
Gebruikt u dan liefst het emailadres:
info@johannesxxiiiparochie.nl om die informatie te verzenden. Op die manier kunnen
we uw correcte familiegegevens registeren
en houden we een helder en duidelijk beeld
van onze parochianen.

Pastoraal Team

Tijd van werken, tijd van rusten
Ze was, wat je noemt, een geslaagde zakenvrouw. Indertijd het vwo glansrijk afgerond,
met een veelbelovend onderzoek cum laude rechten afgestudeerd en daarna vrijwel
meteen een verantwoordelijke job bij een
gerenommeerd softwarebedrijf. Verschillende managementcursussen gevolgd,
flitsende carrière gemaakt en in korte tijd
opgeklommen tot sectordirecteur. Veel internationale contacten, vaak op reis naar
het buitenland voor een interessant seminar of lucratieve deal, het ene zakendiner
na het andere. Ze was een graag geziene
gast in vele hotels, waarvan ze de kamers
soms beter kende dan die van haar eigen
huis. Behalve af en toe een partijtje golf,
een uurtje sauna, zonnebank of bezoek aan
de schoonheidssalon, gunde ze zichzelf eigenlijk weinig vrije tijd. Een gezellig terrasje
of bioscoopje pikken met vriendinnen was
er voor haar niet bij. Om van een avondje
stappen of een middagje winkelen nog
maar te zwijgen.
Haar huwelijk met Bram was jaren geleden al op de klippen gelopen. Ondanks een
veelbelovende start konden ze elkaar vaak
maar moeilijk begrijpen en waren ze er eigenlijk niet in geslaagd om een gezamenlijk
pad naar de toekomst uit te zetten. Zo had

Bram dolgraag kinderen gewild, maar Sophie wilde daar absoluut niet van weten. Ze
was jaloers op de brede culturele belangstelling en maatschappelijke betrokkenheid van Bram, zijn sportieve activiteiten,
zijn uitgebreide vriendenkring en drukke
sociale leven. Zelf had ze daarvoor allemaal
echt geen tijd, vond ze. Want ze wilde een
topfunctie in ‘haar’ bedrijf. Zo waren ze ieder hun eigen weg gegaan en langzamerhand uit elkaar gegroeid.

doen, even te kunnen bijtanken, de accu
weer op te laden met nieuwe energie.

Soms droomde ze er wel eens van om meer
tijd voor zichzelf te hebben. Voor het lezen
van een spannend boek, een familieweekend, een short break in een vakantiepark
of gewoon een avondje onbezorgd thuis
voor de televisie. En ook tijdens haar werk
kwamen deze gedachten de laatste tijd
steeds vaker op. Ze voelde hoe het drukke
zakenleven de creativiteit en het enthousiasme geleidelijk aan uit haar wegzoog.
De werkstress nam almaar toe en ze realiseerde zich dat ze in steeds minder tijd
steeds meer moest presteren. Soms had ze
het gevoel totaal geen greep meer te hebben op haar werk. Ze voelde zich opgejaagd
en merkte dat ze daardoor ook prikkelbaar
werd. Sophie begon er steeds meer naar
te verlangen om even een stapje terug te

In de weken dat ze thuis op adem kwam,
vond ze beetje voor beetje het evenwicht
in zichzelf terug. Langzamerhand drong het
besef tot haar door dat het leven meer is
dan alleen maar werken. Ze nam zich dan
ook voor in de toekomst op het werk minder
hoge eisen aan zichzelf te stellen, eens ‘nee’
te zeggen tegen nog meer werk, meer zaken
te delegeren en haar tijd beter in te delen.
En ze kwam er ook achter, hoe belangrijk
het was om zich op tijd te ontspannen en te
proeven van de goede dingen van het leven.
Of, zoals Sophie op een dag ontdekte toen ze
toevallig op een billboard in de stad las: ‘er is
een tijd van werken en een tijd van rusten’.
Waar had ze dat toch eens meer gelezen?

En volkomen onverwachts, na een niet eens
zo inspannend directie-overleg, werd het
haar ineens teveel en meldde ze zich van de
ene op de andere dag ziek. Ze voelde zich
na jaren van hard werken en hollen uitgeput, opgebrand en vervreemd van zichzelf.
De al tijden strak gespannen veer was gebroken, het vlammetje gedoofd.

Jan Simons

De viering van sacramenten binnen onze parochie
Voor de beleving van ons katholieke geloof is de relatie met
onze parochiegemeenschap erg belangrijk, ja onmisbaar. In de
parochie wordt je geloof gevoed en opgebouwd door de viering
van de sacramenten (met name van de Eucharistie), door de verkondiging en verdieping van Gods Woord en door de broederlijke verbondenheid met de medegelovigen onder de herderlijke
leiding van de pastoor.
In de parochie mag je aldus ervaren dat je
er in je leven, met al zijn vragen en noden,
niet alleen voor staat, maar dat je gedragen
wordt door de barmhartige liefde van Jezus
Christus, die tot ons komt in de verschillende activiteiten van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zo wordt, door de vieringen
en activiteiten van de parochiegemeenschap, jouw persoon als het ware uitgetild
boven de beperkingen van je kleine “ikje”
en in een duurzame (zelfs eeuwige) verbinding gebracht met God en medemensen.
En vanuit deze inspiratie en verbondenheid
die je in de parochie ontvangt, mag je zelf
ook weer jouw deel bijdragen aan de opbouw van die parochiegemeenschap.

Tegen deze achtergrond is de eigen parochiegemeenschap de normale plaats voor
het ontvangen van de sacramenten van
doopsel, vormsel, eucharistie, huwelijk en
ook voor het vieren van de uitvaart. Die eigen parochiegemeenschap wordt allereerst
bepaald door de plaats waar je woont,
maar in onze mobiele samenleving kan dat
ook de parochiegemeenschap zijn waar je
het meest thuis voelt en waar je je dan ook
vrijwillig laat inschrijven. Zo’n inschrijving
is geen formaliteit. Het betekent dat die bepaalde parochie dan jouw geestelijk “thuis”
is, waar je regelmatig deelneemt aan de
vieringen en activiteiten, en waar je zo een
band opbouwt met je medegelovigen en
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met de pastores en hun medewerkers. Het
betekent ook dat jij je medeverantwoordelijk voelt voor de voortgang van het kerkelijk
leven naar de toekomst toe, bijvoorbeeld
door je als vrijwilliger in te zetten voor bepaalde taken en/of via de actie Kerkbalans
bij te dragen in de financiële onkosten. Tenslotte vraagt het horen bij een parochie ook
een stuk geduld in het liefdevol verdragen
van elkaars eigenaardigheden en tekortkomingen.
Om die reden verwijzen wij niet-parochianen, die een beroep doen op het pastoraat
van de kerk (bijvoorbeeld rond doopsel,
vormsel, huwelijk en uitvaart) altijd door
naar de parochie waar ze wonen of naar de
parochie waar ze zich hebben ingeschreven
en betrokken zijn. Laten degenen die zich
in onze parochie en kerkgebouwen thuis
voelen dan ook zorgen dat ze bij ons zijn
ingeschreven.
Leve de parochiegemeenschap!

Pastoraal team

Met de Johannes XXIII parochie naar Lourdes
Het bisdom Den Bosch organiseert van 25 april tot en met 3 mei
2014 een bedevaart naar Lourdes, de plaats waar in 1858 de heilige maagd Maria verscheen aan Bernadette Soubirous. De gezamenlijke reis is in het bijzonder bedoeld voor de parochianen
van alle nieuw gevormde parochies, waaronder dus ook onze
eigen parochie Johannes XXIII. In principe kan iedereen aan de
reis deelnemen, ook mensen die (medische) zorg nodig hebben.
U kunt reizen per trein (TGV), vliegtuig of bus.
Samen op weg

Onze parochie Johannes XXIII ziet de bedevaart als een uitgelezen kans voor de
parochianen uit onze vier kernen om de
onderlinge band te versterken en nieuwe
contacten te leggen. Door samen te reizen, te bidden, te vieren, te pelgrimeren,
komen we nader tot God en tot elkaar. Letterlijk en figuurlijk gaan we samen op weg
als gemeenschap voor een onvergetelijke
ervaring. Mgr. Hurkmans roept met name
ook jonge gezinnen en jongeren op om
van deze mogelijkheid gebruik te maken.
En misschien vinden oma en opa het wel
leuk om op deze manier hun kleinkinderen
kennis te laten maken met Lourdes? Om
de drempel voor hen zo laag mogelijk te
maken, geldt voor kinderen en jongeren
tot 27 jaar een speciaal tarief. Middelbare
scholieren kunnen tijdens de reis boven-

dien invulling geven aan hun maatschappelijke stage.

Programma

In Lourdes wordt een centraal programma
aangeboden. Dit bestaat onder andere uit
een viering aan de grot, de internationale
hoogmis, de kruisweg, de lichtprocessie,
de sacramentsprocessie en diverse Nederlandstalige vieringen. Buiten het centrale
programma is er volop ruimte voor eigen
invulling en ontmoeting. Ook kan er deelgenomen worden aan een excursie naar
o.a. de Pyreneeën.

Organisatie

Het bisdom organiseert de parochiebedevaart in nauwe samenwerking met VNB
en met de parochies. VNB organiseert al

sinds 1883 bedevaarten naar Lourdes, is
erkend door de Nederlandse bisschoppenconferentie en is een professionele
reisorganisatie met een geheel eigen identiteit en persoonlijke aandacht voor de individuele pelgrim. Eigen Nederlandstalige
vrijwilligers van VNB staan de hele reis
voor u klaar.
Zie voor meer informatie:
www.vnbreizen.nl.

Informatie

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u vrijblijvend informatie ontvangen over de reismogelijkheden en bijbehorende prijzen,
neem dan contact op met de VNB-contactpersonen van onze parochie:
- Berkel-Enschot:
Francine Pothoven, tel. 013-5334143,
fjmwvanrooij@hotmail.com;
- Udenhout, Biezenmortel:
Richard van Zon, tel. 013-8507776,
dezonnigste@home.nl.
Bij voldoende belangstelling organiseert
onze parochie in het najaar een informatiebijeenkomst over deze reis.

Ria van Lankveld
Mijn jack wordt meteen te drogen gehangen en even later zitten we in de ruime
kamer met doorzicht in de aangebouwde
serre. Ik ben er een aantal keren op terug
moeten komen om een gesprekje voor de
Vierklank te hebben met onze eerste kosteres. En gaandeweg ons gesprek wordt me
wel duidelijk waarom het even duurde voor
we een datum af konden spreken. Bij de
eerste poging zei ze “liever eerst wat langer mee te willen draaien”, maar nu kom
ik er achter dat haar dagen en weken goed
gevuld zijn.

Dinsdagmorgen na Pinksteren. ’t Is koud en
het regent als ik naar Ria van Lankveld fiets.
Als ze de deur opent raadt ze me aan mijn
fiets onder de carport te zetten ook al blokkeer ik daarmee de doorgang voor eventuele andere bezoekers die achterom komen.

Tot 3 jaar geleden woonde Ria in Dinther.
Toen ze 7 jaar geleden ( 5 jaar na het overlijden van haar man Jan van Lankveld in
2000) op wintersport was, ontmoette ze
daar haar huidige partner, Jan Smulders,
die ook alleen was komen staan na de dood
van zijn vrouw Mientje. Het contact hield
aan en zo maakte ze 3 jaar geleden de overstap naar Berkel. In haar eigen woorden:
“Een hele stap, maar een tweede relatie
kan even goed, even echt en intiem voelen
als de eerste.”
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Als het gaat over het kosteren blijkt dat
ze al in Dinther kennis heeft gemaakt met
onze Pastoor Pieter Scheepers toen hij in
de parochie daar als stagiair praktijkervaring opdeed; een beetje een oude bekende
dus! Ook haar kostersfunctie is niet nieuw.
Al in 1982 wordt ze lid van het Kerkbestuur
en komt daardoor ook terecht in allerlei
werkgroepen; eerste communie, vormsel,
lector. Ze start de avondwake op, gaat voor
in gebedsdiensten doet de planning voor de
koren….. En als de jongeman die de grote
hulp is van pastoor v.d. Velden besluit om
de priesteropleiding in ’s-Hertogenbosch
te gaan volgen, is er in Dinther plotseling
geen koster meer en besluit het kerkbestuur die taak op toerbeurt te gaan uitvoeren. Vanaf 1994 volgt Ria, óók in het St.-Jans
Centrum, een aantal pastorale cursussen.
Na het overlijden van haar man blijft ze dat
vrijwilligerswerk doen. Wel gaat ze dan ook
reizen; bijvoorbeeld met een vriendin naar
Australië en Nieuw-Zeeland op bezoek bij
haar broer. En later ook met Jan; ze vertelt
over Israël, over het Meer van Galilea, de
Klaagmuur in Jeruzalem en de spelonken

waar David zich verborgen heeft gehouden.
Maar ook over Rome en Verona.
Zoals gezegd wonen Ria en Jan intussen 3
jaar in Berkel, maar twee- tot drie keer per
week rijdt ze naar Dinther naar twee van
haar kinderen die daar nog wonen en haar
kleinkinderen. En Jan werkt nog geregeld
in zijn zaak in Tilburg. Het was haar buurtgenoot Frans Robben die haar ertoe over

heeft gehaald om zich ook in onze Willibrorduskerk als koster verdienstelijk te maken. Inmiddels zijn de kerkgangers al weer
gewend aan Ria als onze eerste vrouwelijke
koster. En de Pastoor? Die had al eerder

aangegeven dat een vrouw als koster héél
welkom zou zijn. En nu is zij een “oude bekende”. Toeval ?

Cees van der Poel

Ook mee doen?

Voelt u er ook voor om in een van onze torens als kosteres (of koster) actief te worden?
Neem dan contact op met een van de secretariaten.

Van lijden kun je leren
Wat een mooie titel. Maar wel een die je
eerder verwacht van een pastoor dan voor
een generaal. Toch was dit de titel het verhaal van de voormalig commandant der
strijdkrachten, generaal buiten dienst Peter van Uhm. Hij was de spreker tijdens
de jaarlijkse Job-lezing, die samen met de
werkgroep Mozaïek-bijeenkomsten wordt
georganiseerd. Op indringende wijze vertelde hij zijn persoonlijke verhaal in een
bomvolle Caeciliakerk. Recht vanuit het
hart, met respect voor andere opvattingen.
Zelden werd het verhaal van Job zo tref-

fend vertolkt in de eigen keuzes die Peter
van Uhm op jonge leeftijd maakte en in de
persoonlijke ervaringen die hij gedurende
zijn loopbaan heeft opgedaan. Het verlies
van zijn zoon, die in Afghanistan sneuvelde, een dag nadat hij tot commandant
benoemd was, speelt daarin een grote rol.
Ook nu, inmiddels als militair gepensioneerd, staat hij vol achter de keuzes die hij
steeds hij gemaakt heeft. De keuze om als
militair een bijdrage te willen leveren aan
een betere wereld. Daarbij bewust kiezend
voor het geweer als wapen om vrede en
voorspoed te realiseren en te handhaven.
De keuze om ook door te gaan na het tragische verlies van zijn eigen zoon en andere
gesneuvelde militairen, zoals Tom Krist uit
Berkel-Enschot. Van lijden kun je leren. Dat
gaat niet vanzelf, maat het helpt enorm, als
je overtuigd bent van het nut van de missie
en de noodzakelijke solidariteit. “Stel dat de
Amerikanen ons niet waren komen bevrijden tijdens de Tweede Wereldoorlog, hoe
zouden we er in Nederland nu dan voorstaan?”, zo vroeg hij zich hardop af. Door
verlies en lijden heen, jezelf oprichten. Terugkijken om gesterkt vooruit te gaan. Dat
is de weg die Peter van Uhm koos. Een weg
die niet zomaar gegaan is. Zo vertrouwde
hij ons toe, dat hij de brief die zijn zoon hun
voor zijn vertrek naar Afghanistan achterliet, nog niet heeft willen lezen. Van lijden
kun je leren, van lijden blijf je leren.

Nico Kwantes

Gehoord…
Een oude, licht dementerende man uit ons dorp zei tegen zijn familie:
“Goh, je kunt wel zien dat de paus de broer is van onze pastoor, hij lijkt er echt op!”
“Biezenmortel is het kleinduimpje van onze vier kernen, maar we doen ons best ook
ons geluid te laten horen, want ook een sterke hand zonder duim verliest veel van zijn
kracht”, zei pater Sjef tijdens de vormselviering.
“Geef hem een wc-borstel en hij voelt zich oppermachtig….”, aldus misdienaar Sander
tijdens de Paasmis.
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God is
altijd
online
God is altijd online
op het wereldwijde web
bij Hem is nooit een storing
en Zijn server is nooit bezet.
Met God chatten is altijd mogelijk
het contact is levensecht
de verbinding is gelukkig draadloos
ook zonder computer kun je bij Hem terecht.
Hackers kunnen niet storen
Gods firewall werkt altijd correct
je zult hem wel zelf moeten installeren
dan is jouw verbinding perfect.
Gods computer zoekt heel het net af
om te verbinden met jou en mij
we mogen gratis downloaden
en virussen zijn er niet bij.
De beste programma’s kun je bij Hem krijgen
dan loopt je computer als een trein
en mocht je harde schijf toch crashen
dan is God voor jou altijd online.
Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen
Hij heeft zelfs een Handleiding gemaakt
als je die gebruikt als leidraad voor je leven
dan wordt jouw (levens)computer nooit meer
gekraakt.

Uit de mond van kinderen:
Tijdens de godsdienstles vraagt juf Monique aan Bjorn: “Waarom heeft God ons geschapen?” Bjorn denkt even na en zegt: “Het is maar goed dat God ons geschapen heeft, hij
heeft het alleen een beetje overdreven.”
Cas zit in de Vormselmis in Enschot. Als de hulpbisschop bidt: “Goede Vader” stoot Cas zijn
vader Ralph aan en zegt: “Hé papa, dat gaat over jou…”
Eerst is opa overleden en daarna oma. Mama vertelt dat ze beide in de hemel zijn. André
van vier denkt na en zegt: “Als ik groot ben, haal ik ze er weer uit.”
Bij Coppelmans zag mijn zoontje van vier dat ik een zak met aarde kocht. “Is dat nu een
zak áárde?” “ja.” “Wanneer koop je nu een zak hemel?”
Teun tilt er zwaar aan en vraagt benauwd: “Bestaat God eigenlijk wel?” Moeder vraagt:
“Waarom?” “Als ik op mijn skelter zit en ik vraag of hij me duwt, gebeurt er niks!”
Geboorte en geloof zijn voor kinderen moeilijke dingen. Ingewikkelde dingen die moeten
leiden tot prachtige mengsels: “Mama, ben ik nou uit een eitje gekropen of heeft de Heer
mij geboord?”
‘Bidden’ komt wel eens meer gekneusd uit de grabbelton van de kindergeest. Zoals bij
Robin die met zijn vriendje naar het graf van diens vader ging. “Wat heb je daar gedaan?”,
vroeg zijn bezorgde moeder. “Gebid”, antwoorde hij. “Maar wát, lieverd?” “Heere, zegen
deze spijze amen.”

Op bedevaart naar Kevelaer:
21 september 2013

Dit jaar organiseert de Broederschap de bedevaart op zaterdag 21 September 2013.
Het gemengdkoor van Biezenmortel (Franciscuskoor) luistert de viering in Kevelaer op en ook de diverse gilden van onze
parochie geven acte de presence. Deelnemers
kunnen zich tot 15 september opgeven bij:
Berkel: Ria Voermans, tel: 06-44668181 of
013-5332323.
Enschot: Rob Elings, tel: 06-55386708.
Udenhout: Toos Vervoord, tel: 013-5112829.

Biezenmortel: Wil van Rooij,
tel: 06-10632693.
De buskosten zijn € 15,- voor volwassenen,
maar kinderen zijn natuurlijk gratis.
In de bus zullen we een collecte houden
voor de processiekaars. De misintenties
voor de H. Mis in Kevelaer kosten € 12,50.
U kunt deze opgeven bij het secretariaat in
Berkel (tel: 013-5331216).

Rob Elings

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 pastoor-teamleider 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@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening 1068.04.154
Eucharistieviering Zondag 11.00 uur.
Maandag 19.00 uur. Vrijdag 09.30 uur

Caeciliakern

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 caecilia@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening 1068.04.030
Eucharistieviering Zondag 09.30 uur.
Dinsdag 09.30 uur. Donderdag 19.00 uur

Lambertuskern

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 lambertus@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening 15.20.06.400
Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur.
Zondag 10.00 uur. Dinsdag 09.00 uur.
Donderdag 09.00 uur

Josephkern

Kerkgebouw Capucijnenstraat 14
Pastoraal steunpunt
Capucijnenstraat 17,
5074 PE Biezenmortel, 013-5111581
Secretariaat via het pastoraal steunpunt.
E-mail Joseph@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening 1520.04.750
Eucharistieviering zondag 10.00 uur.
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