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De Emmaüsgangers
Op het feest van Pasen lijkt alles gezegd te
zijn: de Heer is waarlijk opgestaan. Maar
de waarheid van Pasen is niet zomaar en
altijd openbaar. De ogen moeten worden
geopend om te zien dat Hij er is; dat Hij
niet verdwenen is in de vergetelheid van de
dood. De waarheid van Pasen moet worden
geopenbaard; tegen alles en iedereen in.
Daarover staat een bijzonder verhaal in de
Bijbel; het verhaal van de Emmaüsgangers.
De evangelist Lucas vertelt: “Twee mannen lopen van Jeruzalem naar Emmaüs. Er
voegt zich iemand bij hen. Ze zien niet dat
diegene Jezus was; hun ogen waren vertroebeld”, zegt Lucas. Het verhaal geeft veel
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details over de ontmoeting, die erin eindigt
dat de mannen zagen dat Hij het was. Op
datzelfde moment verdwijnt Hij.
Een van de details is dat de mannen zich erover verwonderen dat de onbekende kennelijk niet weet wat er op Goede Vrijdag en
op Pasen in Jeruzalem was gebeurd. Jezus
vraagt de mannen waarover ze spreken. Ze
antwoorden: “Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar
gebeurd is? Iedereen weet toch dat Jezus,
van wie ze dachten dat Hij het volk zou redden van de bezetter, ter dood is gebracht?
En het is al de derde dag sinds zijn dood;

niemand kan nu nog enige hoop hebben.”
Het detail van de verwondering is een sterke manier van zeggen hoe mensen verblind
kunnen zijn door hun vertroebelde ogen.
De man om wie ze treuren, loopt naast hen
en ze zien Hem niet. Hoe dichtbij moet Hij
komen? Zo kan het gaan als je ogen zijn vertroebeld - je weet niet wie je ziet en je verwondert je over de verkeerde dingen. Lucas
zegt dat de mannen somber zijn. Dat is hier
een belangrijk woord: wie somber is, ziet de
dingen anders dan ze zijn. Lucas meldt ook
de reden voor hun somberte: Jezus is niet
de redder van het volk gebleken en daar
zijn ze zeer teleurgesteld over. Zo is het: het
leven wordt zwaar voor wie met verkeerde
verwachtingen leeft. Die zorgen voor een

verkeerd perspectief waardoor het lijkt alsof de werkelijkheid zich tegen je keert. Dan
word je somber. En als er bovendien vrouwen verhalen vertellen over de opstanding
van Jezus, dan raken de mannen ook nog
eens in verwarring.
Op dat punt in het verhaal wisselen de rollen. Nu is Jezus verwonderd, beter gezegd:
verontwaardigd, heilig verontwaardigd:
“Hebt u dan zo weinig verstand en bent u
zo traag van begrip dat u niet gelooft in wat
de profeten hebben gezegd?” Lucas vertelt
hoe vervolgens Jezus de mannen tekst en
uitleg geeft over alles wat er over Hem is
geschreven, te beginnen bij Mozes en de
profeten. Dan nog zien ze niet wie Hij is.

Pas bij hen thuis, aan de maaltijd, als Jezus
de zegenbede uitspreekt, het brood breekt
en het uitdeelt, wordt openbaar wie Hij is.
Bijzonder is de verwijzing naar het avondmaal; Lucas gebruikt dezelfde woorden als
bij de instelling van het avondmaal. Bij het
avondmaal verschijnt Jezus in de gedachten
en toont Hij wie Hij is. Zo is het gegaan bij
de mannen; hun trage begrip sloeg om in
inzien toen ze Hem de zegenbede hoorden
zeggen en toen ze zagen hoe Hij het brood
brak en het uitdeelde. In die gebeurtenis
gaf Hij zichzelf en in die gebeurtenis werden de ogen geopend en kon de waarheid
van Pasen worden beleefd.

Hanneke Goudappel

De heilige paus Johannes XXIII
Op 27 april wordt Angelo Roncalli heilig verklaard zonder
officiële erkenning van een tweede wonder op zijn voorspraak.
Paus Franciscus heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid
om van het gebruikelijke pad af te wijken.
Op 9 oktober 1958 stierf paus Pius XII.
Hij was 22 jaar paus geweest. Hij was van
Romeinse adel en een ascetische, enigszins teruggetrokken man, die nooit in de
gewone zielzorg werkzaam geweest was:
een echte diplomaat. Op het conclaaf dat
4 dagen duurde kozen de kardinalen als
zijn opvolger Angelo Guiseppe Roncalli.
Hij koos als naam Johannes XXIII. Hij was
in veel opzichten het tegenbeeld van zijn
voorganger: van boerenkomaf, veel ervaring in verschillende landen als nuntius

en hij was ook 7 jaar aartsbisschop/patriarch van Venetië geweest. Toen hij gekozen werd was hij 77 jaar. Een tussenpaus,
zei men. Hij moest het pausschap een wat
‘gezelliger’ imago geven. Een paar jaar op
de winkel passen en dan zouden de kardinalen weer een ‘echte’ paus kiezen, die de
lijn van de kerk voor de komende decennia
zou uitzetten.
Op 25 januari 1959 verraste deze tussenpaus echter vriend en vijand met de
aankondiging van een algemeen concilie:
een vergadering van alle bisschoppen wereldwijd, dat de naam Vaticanum II zou
krijgen. Het zou vooral een pastorale inslag moeten krijgen. Paus Johannes XXIII
drukte het uit met eenvoudige woorden:
Aggiornamento: de kerk moest weer aansluiting krijgen bij de moderne tijd. De ramen en de deuren van de kerk moesten
wijd open zodat er een frisse wind door
de kerk kon waaien. Bij de opening van het
Concilie op 11 oktober 1962 formuleerde
hij het zo: “Men moet de onveranderlijke
leer van de kerk zo uitleggen dat zij aan
onze tijd wordt aangepast, want alleen zo
beantwoordt zij aan de eisen van ons tijdsgewricht”. Enkele maanden na de opening
van het Concilie stierf Johannes XXIII op 3

Johannes XXIII

juni 1963. Zijn opvolger paus Paulus VI zette het concilie door. De besprekingen op
het Concilie resulteerden in 16 documenten, waarvan het document over de liturgie verstrekkende gevolgen had voor het
gewone kerkvolk. Het Latijn, het gregoriaans en de polyfone westerse muziek verloren hun bevoorrechte monopolypositie
en de volkstaal en plaatselijk gewoontes
kregen een gelijke positie met traditionele
vormen. Vooral in de missiegebieden was
men hier erg blij mee.
Nu, 50 jaar na het Concilie vragen velen
zich af: “Heeft het Concilie bereikt wat
paus Johannes XXIII voor ogen stond

Op zondag 27 april vieren we de heiligverklaring met één feestelijke viering in de Sint
Lambertuskerk te Udenhout om 10.00 uur. Een projectkoor onder leiding van broeder
Richard van Grinsven verzorgt de gezangen en ook onze gilden zijn aanwezig.
Johannes Paulus II
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toen hij op 11 oktober 1962 het Concilie
opende?” Sommigen zeggen: “Ja”. Ze zijn
tevreden over de vele documenten die
het Concilie heeft voortgebracht en vinden dat het Concilie regels heeft vastgesteld waar niet aan te tornen valt. Daar
kunnen wij voorlopig nog mee vooruit!
Anderen - waaronder ook ikzelf - hebben vraagtekens bij deze conclusie. Het
Concilie heeft goede richtlijnen gegeven
voor de eerste decennia na het Concilie.
Maar intussen is de kerk, de wereld en
de maatschappij veranderd. Wij mogen
niet tevreden zijn met wat bereikt is. In
de geest van paus Johannes moeten wij

Zalig - heilig

Pas vroeg iemand mij: “Pater Sjef, heeft iemand er nu voordeel van als hij zalig of heilig
verklaard wordt? Krijgt hij nu een beter plaatsje in de hemel?” “Nee, zo werkt dat niet”,
heb ik geantwoord. “Op het moment dat iemand sterft krijgt hij van God de plaats die
hem of haar toekomt en dat verandert niet. Het is onze waardering voor zo’n persoon
die verandert. Van nu af aan beschouwen wij zo’n zalige of heilige als een bijzonder voorbeeld voor ons en een speciale voorspreker voor ons bij God in de hemel. En dat is paus
Johannes XXIII voor ons parochianen van de Johannes XXIII Parochie nu geworden.”

bezig blijven met aggiornamento: de kerk
bij de huidige tijd brengen en er voor zorgen dat de deuren en ramen open blijven
staan naar de mens en de wereld van nu.

Dat zijn wij aan onze patroon de heilige
paus Johannes XXIII verplicht!

pater Sjef van Laarhoven

Alexis is mijn naam
Nadat u in de vorige editie van de Vierklank kennis heeft kunnen
maken met Anne-Marie Lambert, is het deze keer aan mij om
me even kort voor te stellen: mijn naam is Alexis Szejnoga en ik
kom uit Udenhout.
Nou hoor ik u denken: “Szejnoga? Da’s
toch geen Udenhoutse, Brabantse of zelfs
Nederlandse naam?” En daar heeft u natuurlijk gelijk in. Mijn overgrootvader was
een Rus van geboorte en is vlak voor de
Russische revolutie (dus al bijna 100 jaar
geleden) gevlucht naar Nederland, waar
het landschap leek op zijn geboortestreek.
Ikzelf ben in Udenhout geboren (in 1975)
en getogen. Ik heb nog op kleuterschool ’t
Fonteintje gezeten in de klas van Zr. Paulino
en op de Wichelroede toen deze nog de St.
Petrusschool heette en de pastoor nog elke
vrijdag catechese kwam geven. In de Sint
Lambertuskerk maakte ik kennis met de katholieke liturgie en dat heeft grote invloed
gehad op de manier waarop ik het katho-

Alexis met zijn gezin

lieke geloof en onze manier van samen vieren ervaar.
Na de middelbare school ben ik weg geweest. Weg van Udenhout, vanwege studie in Amsterdam en Leiden, en later nog
verder weg naar Azië om in het noorden
van Thailand te studeren en te werken aan
een christelijke universiteit. Dat betekende
in zekere zin ook weg van de kerk; niet alleen omdat ik, zoals zoveel jongeren van die
leeftijd, niet wist wat ik daar als twintiger te
zoeken had, maar ook omdat in Thailand de
katholieke kerk een nieuw geloof vertegenwoordigt en het aantal gelovigen en kerkgebouwen vrij klein is. Ik kwam in aanraking
met veel mensen die diep gelovig waren,
maar die bij andere religies of bij andere
christelijke denominaties hoorden: boeddhisten, hindoes, moslims, presbyterianen,
lutheranen, doopsgezinden, evangelicalen,
etc. En precies daar heb ik mijn eigen geloof ontdekt, omdat mij constant gevraagd
werd: “Hoe zit dat in de katholieke kerk?”
Vaak moest ik het antwoord schuldig blijven, maar het deed mijn interesse in mijn
eigen geloof wel oplaaien.
Ik heb vijf jaar in Azië gewoond. In die
tijd heb ik mijn vrouw ontmoet en toen zij
zwanger werd van onze zoon zijn we in 2005
terug naar Nederland verhuisd. Inmiddels
hebben we twee kinderen: drie jaar na de
geboorte van onze zoon zijn we ook nog de
trotse ouders van een dochter geworden.
Na onze terugkeer in Nederland ben ik
begonnen aan de studie theologie aan de
Faculteit Katholieke Theologie (FKT) die of-
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Kennis maken op de vrijwilligersavond

ficieel bij de Universiteit van Tilburg hoort,
maar haar hoofdvestiging heeft in Utrecht.
Hoewel ik de studie altijd heb moeten combineren met een voltijd baan, de zorg voor
een gezin met jonge kinderen en een veelvoud aan andere interesses, heb ik deze
met goed gevolg af kunnen maken. In september heb ik de onderzoeksmaster Theology and Religious Studies en het kerkelijk
baccalaureaat (STB) afgerond en ik ben in januari begonnen aan een dissertatie over de
metafysica van Thomas van Aquino met het
oog op promotie tot doctor in de theologie.
Tijdens de laatste jaren van mijn studie
theologie heb ik me, na veel nadenken en
vele gesprekken met anderen, aangemeld
bij de diakenopleiding van het bisdom ’sHertogenbosch. Ik voelde me geroepen om
niet alleen intellectueel bezig te zijn met
theologie, maar om mijn geloof ook concreet handen en voeten te geven. Vanuit
die opleiding heb ik in 2012 stage gelopen
in parochie De Goede Herder (Tilburg Zuid).
Eigenlijk zou ik in november vorig jaar al
tot diaken gewijd worden, maar omdat ik,
in tegenstelling tot de andere kandidaten,
vanwege mijn afgeronde studie voltijd benoembaar ben, is de lat voor mij wat hoger

gelegd. Ik mag nu, als laatste voorbereiding
op de diakenwijding, een jaar werkzaam
zijn als pastoraal werker in de Johannes
XXIII Parochie.
Ik zal me als lid van het pastoraal team
vooral bezig gaan houden met taken die
zich verhouden tot het diaconaat: doop- en
huwelijksvoorbereiding (omdat een diaken
die twee sacramenten mag toedienen wanneer dat gepast is), verschillende vormen
van (jongeren)catechese, oecumene/contact met de Raad van Kerken en verschillende vormen van diaconie waarin de kerk

de samenleving dienstbaar probeert te zijn.
Ook is het de bedoeling dat ik ga onderzoeken of en hoe we in onze parochie een begin kunnen maken met een vitaal en duurzaam jongerenpastoraat. Dit laatste is een
enorme uitdaging voor een dorpsparochie
waarin de gemiddelde leeftijd vrij hoog
ligt. Hoe kunnen we een omgeving scheppen waarin jongeren zich welkom voelen
en actief willen worden? Is er ruimte voor
jongeren om op hun eigen manier, en met
hun eigen manier van uiten, katholiek te
zijn? Dat zijn vragen waar ik me momenteel
intensief mee bezig houd.

Vastenactie 2014

Alexis Szejnoga

Agenda MOV 2014

De veertigdagentijd of vastentijd is de periode waarin we ons
op verschillende manieren voorbereiden op het hoogfeest van
Pasen. We vieren dan (groots) de herrijzenis van Jezus Christus.
Sommige mensen associëren de vastentijd sterk met niet mogen snoepen of met
slechts één maaltijd per dag mogen eten.
Tegenwoordig worden we opgeroepen om
tijdens de veertigdagentijd te minderen,
maar hoe we dit concreet invullen mogen
we zelf weten. De veertigdagentijd is echter nog steeds bedoeld als voorbereiding
op het heilige Paasgebeuren. We worden
daarin geroepen om weer te proeven van
het spirituele geluk dat God voor ieder van
ons wenst, als voorbereiding op het sterven
en herrijzen met Christus. Die voorbereiding kent drie momenten: (1) Door minder
te eten, of door juist meer bewust stil te
staan bij wat we eten, herinneren we onszelf eraan dat ons lichaam voedsel nodig
heeft, maar dat eten of drinken op zich niet
zaligmakend is; na verloop van tijd keert de
honger en dorst altijd terug. (2) Door meer
aandacht te hebben voor de Schrift en voor
de liturgie, herinneren we onszelf eraan
dat de maakbaarheid van deze materiële
wereld slechts schijn is: het ware geluk is
van een spirituele aard en we verkrijgen
het door in ons leven ruimte te maken voor

Ik hoop in het komend jaar velen van u
persoonlijk te mogen ontmoeten. De kerk
dat zijn de mensen, en wie de mensen niet
kent, kent de kerk niet. Het zal ongetwijfeld
lang duren voordat ik u allemaal ontmoet
heb, zeker omdat ik werkzaam ben in heel
de parochie. Mijn werkkamer is in de pastorie van Enschot en indien gewenst kunt u
mij daar bereiken. Elke dinsdag drinken we
om 10.00 uur koffie waarbij iedereen is uitgenodigd aan te sluiten (vrije inloop). Wellicht mag ik u daar eens begroeten?

God. (3) Door minder in onszelf gekeerd
te zijn, en door meer oog te hebben voor
onze naaste, herinneren we ons eraan dat
we elkaar nodig hebben; dat het lot van alle
mensen met elkaar verbonden is.
In het kader van die derde ‘laag’ van de
veertigdagentijd wordt ieder jaar de Vastenaktie georganiseerd: een concreet project voor mensen in nood die wel wat extra
aandacht kunnen gebruiken. Dit jaar willen
we als parochie aandacht schenken aan het
Diomplor-project in Sierra Leone, een land
dat in de jaren negentig verscheurd is door
burgeroorlog. Hoewel de rust lijkt te zijn
teruggekeerd, heeft het land nog steeds te
kampen met armoede, analfabetisme en
een zorgwekkend hoge kindersterfte (één
op de zes kinderen overlijdt voor het vijfde
levensjaar). Om de mensen van Sierra Leone nog enigszins hoop te kunnen bieden,
hebben de zusters van St. Jozef van Cluny
ongeveer tien jaar geleden het Diomplorproject opgezet in Koidu (in het binnenland
van Sierra Leone). Ze willen vooral duurzame oplossingen bieden voor de plaatselijke

April:
• Solidariteitsmaaltijd in Udenhout.
• Vastenactie
• Kledinginzameling voor Mensen
in Nood in Berkel en Enschot
Mei en juni:
• Week voor de Nederlandse
missionaris
• Rozenhoedje bidden.
In Berkel en Enschot iedere
werkdag voor de vrede
Augustus:
• MIVA
September:
• Unentse Mert met een loterij van
MOV Udenhout voor een goed doel
• De Vredesweek
Oktober:
• Rozenhoedje bidden.
In Berkel en Enschot iedere
werkdag voor de vrede
• Wereldmissiedag
• Kledinginzameling Mensen in Nood
in Berkel en Enschot
November en december:
• Adventsactie

bevolking. Hun project is daarom principieel ingesteld op onderwijs: basisonderwijs
voor jonge kinderen, een nijverheidsschool
voor tienermoeders (zodat ze een vak kunnen leren om zelf in hun onderhoud te
voorzien) en financiële training en advies
voor (jonge) ouders.
We willen het Diomplor-project financieel
ondersteunen zodat er leerplekken gecreëerd kunnen worden en nieuwe onderwijzers kunnen worden opgeleid. De Johannes
XXIII Parochie beveelt dit project van de
Vastenaktie van harte aan. Het is een uitgelezen kans voor onze parochie om daadwerkelijk een teken van hoop te zijn.

Ondersteuning bij de verzorging van baby’s in Sierra Leone

De gezamenlijke MOV-groepen
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Ook kerken (moeten) worden schoongemaakt
En zo tref je dan bijvoorbeeld op sommige
dagen in de pastoriezaal enkele dames die
even pauzeren tijdens die schoonmaak. In
Berkel zijn er twee groepjes, die dat afwisselend doen; één keer per maand. De groep
die ik vandaag tref bestaat uit 3 dames. Een
van hen, (van wie ik dacht ze de oudste van
alle vrijwilligers van de parochie is) heet Cor
van der Bruggen – van Baast. Oorspronkelijk komt Cor uit Oisterwijk; trouwde met
Harrie van der Bruggen uit Heukelom en
kwam zo terecht in Berkel aan de Willibror-

dusstraat. Na vier jaar verhuisde ze naar De
Kraan. Vandaag de dag woont ze in de Molenstraat. Haar man Harrie overleed al zo’n
30 jaar geleden; daarna ‘stond ze er alleen
voor’ met acht jongens. Zo’n jaar of dertien geleden zei ze ‘ja’ tegen een verzoek
om de kerk mee schoon te komen maken
en ze is sindsdien niet meer weggegaan.
Pas geleden vierde ze haar 83e verjaardag;
ook al geen reden om tegen dát en ander
werk (ze helpt ook nog bij haar kinderen!)
‘nee’ te gaan zeggen. Eigenlijk is het zo, dat

ze maar moeilijk tijd kon vinden voor ons
kort gesprekje! Zoals ik zei: ik dacht dat Cor
de oudste vrijwilliger van onze Torengroep
was, maar zij wist zeker dat iemand anders,
nl. Annie van den Brand, die titel toe komt.
Annie poetst ook de kerk mee en is lid van
het dameskoor. Hoe het ook zij, de parochie is heel blij met vrijwilligers als Cor; en
je kunt er nog oud mee worden ook! Cor,
alsnog gefeliciteerd met je verjaardag.

Cees van der Poel

Bouw op hem, Hij zal het volvoeren
Op 8 mei 2009 is de gemeenschap van zusters Trappistinnen van
Berkel-Enschot verhuisd naar Arnhem, nu 5 jaar geleden. Reden
om Zr. Corine (geboren in onze eigen parochie) te vragen hoe het
hen vergaat.
De tekst op de eerste steen van onze nieuwe abdij “Bouw op Hem, Hij zal het volvoeren” uit psalm 37 is een goed begin om
te vertellen hoe het met ons sindsdien is
vergaan. De plek, het gebouw en de omgeving zijn prachtig maar het heeft echt tijd
gevraagd om te wortelen. Die tijd hebben
we dan ook genomen door er veel met elkaar over te spreken. De datum 6 oktober
2009, de dag van kerkwijding, is voor ons
een onvergetelijke dag geworden. Het binnendragen en de bijzetting van de relieken,
de wijwaterbesprenkeling, de zalving van
het altaar, het vuur op het altaar van de
wierookblokjes en het licht bij de wijdingskruisjes. De kerk is op dat moment de ziel
van de gemeenschap geworden.
Tijdens een wandeling door het bos kom je
regelmatig een ree tegen. Op een middag

zijn we samen met de boswachter ons stuk
bos gaan verkennen. Je voelt dat er op deze
plek veel geleden is tijdens de oorlog. De
slag om Arnhem van 1944 wordt hier nog
steeds herdacht in de maand september.
Een bezoek aan het openluchtmuseum en
de kathedraal van Utrecht in ons nieuwe
bisdom is hèèl verrijkend geweest om te

voelen waar we nu terecht gekomen zijn.
Opvallend is dat we hier meer protestanten ontmoeten waar we inmiddels goede
contacten mee hebben. Ook met de psychiatrische instelling(GGZ) uit Wolfheze hier
ongeveer 3 kilometer vandaan hebben we
goede banden. Verschillende cliënten met
hun begeleiders komen 2 keer in de maand
op donderdag naar de vespers. Op 11 juli
2013, het feest van Sint Benedictus hebben
we een tegenbezoek gebracht. We werden
hartelijk ontvangen en hebben goede gesprekken gehad met de vaste bezoekers
van onze vespers en hun begeleiders. We
hebben samen de vespers gezongen in hun
kerk.
Er komen veel gasten op ons gastenhuis
voor stilte en bezinning en ook wij vinden
de stilte om het monastieke leven voort te
zetten in goede en kwade dagen. Na de verhuizing zijn er 3 zusters weg gegaan en 3
nieuwe zusters erbij gekomen. We zijn als
gemeenschap volop in beweging. Door het
koorgebed, geestelijke lezing, meditatie
en werk zijn we aan het terugkeren naar
de bron van liefde, daar waar het leven
stroomt. We staan voor de Heer en laten
ons innerlijk raken door zijn woord. Zo bouwen wij op Hem en dan kan Hij zijn werk in
ons volvoeren.

Zr. Corine
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Dat gaat naar Den Bosch toe…
Na haar afscheid van onze parochie heeft zuster Augusta de
Groot een nieuwe taak gekregen van haar congregatie ‘Dochters
van Maria en Joseph’ (ofwel ‘Zusters van de Choorstraat’). Dat
betekent dat ze verhuist van Berkel-Enschot naar Den Bosch.
Met de Carnavalsdagen hadden dit jaar
als thema: “As gij gaot, gòk meej”. Maar ik
heb het nog niemand tegen mij horen zeggen nu ik werkelijk afscheid ga nemen van
dit mooie Brabantse dorp met zoveel goei
meense. Overigens zal het ook niet kunnen
want ieder van u heeft hier zijn of haar eigen taak en dan ga je niet bij zusters wonen. Ja, ik ga werkelijk afscheid nemen van
dit dorp waar ik zo graag, lang en veel heb
gewerkt mét en vóór mensen die op mijn
pad kwamen. In september hebben we het
groots gevierd en toen heb ik gezegd dat ik
voorlopig nog hier blijf wonen. De situatie

is nu echter gewijzigd, want ons hoofdbestuur heeft mij gevraagd om de zorg op me
te nemen om voor de zusters in Nederland
en alle aandacht te hebben voor hun wel
en wee. Ik hoef dit gelukkig niet alleen te
doen, want er zijn twee medezusters met
wie ik een team vorm. Het ligt in het verlengde van mijn taak hier onder u. Een
taak van zorg en aandacht en een taak van
luisteren en mee zoeken naar goede antwoorden en/of oplossingen. Maar ook een
taak met aandacht voor lijden en sterven,
want ook zusters gaan dood al worden ze
zeer oud (er zijn momenteel drie honderdZr Augusta de Groot

jarigen in onze Congregatie). Met dit kleine
berichtje wil ik u allen nogmaals dank zeggen voor alle vertrouwen en genegenheid
die ik mocht ontvangen. Ik zal u niet vergeten en u ziet mij waarschijnlijk zo nu en
dan bijvoorbeeld op een zondag of met een
of ander feest nog wel eens terug. Mijn iconenreis gaat er zeker komen en met grote
dankbaarheid draag ik jullie dan mee en
misschien vertel of schrijf ik er nog wel eens
over. In dankbaarheid vertrek ik rond half
maart naar Den Bosch. Wie weet komen we
elkaar tegen in de stad of bij de Zoete Moeder. Tot ziens, alle goeds voor iedereen en
zorg goed voor elkaar en voor onze geloofsgemeenschap. In dankbaarheid en met veel
goede herinneringen vertrek ik van hier.

Zr. Augusta de Groot

De congregatie in Den Bosch

25 Jaar doopvoorbereiding in Udenhout
In les 28 van de vroegere catechismus stond de vraag: “Wat
is het eerste en noodzakelijkste Sacrament?” We kennen misschien nog wel het antwoord: “Het Doopsel, omdat wij voor het
doopsel geen andere Sacramenten kunnen ontvangen.”
De doopwerkgroep van de Sint Lambertuskerk in Udenhout heeft een lange traditie. De werkgroep bestaat uit Emerentia
Michielsen, Jeanne Smarius en Adrie van
Beers. Al ruim 25 jaar werken zij samen in
de doopwerkgroep nadat zij destijds zijn
gevraagd daar deel van uit te willen maken. De activiteiten van de doopwerkgroep
zijn gestart in februari 1989 op initiatief
van Pastor van Sprang. Pastor van Sprang

moest de parochie alleen besturen, omdat
er geen kapelaan meer was. Hij richtte toen
verschillende werkgroepen op om hem te
ontlasten en bij te staan. De doopwerkgroep was er één van. Daarna heeft de
doopwerkgroep samengewerkt met diaken
Rein Geurts en nu met pastoor Looijaard.
Elke eerste zondag van de maand is er een
doopviering mogelijk. Als de ouders van
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een kind aan de parochie te kennen geven
dat zij hun kind willen laten dopen of dat
een kind hier zelf voor kiest, worden ze uitgenodigd om zich samen met de vrijwilligers van de doopgroep voor te bereiden op
de viering. Twee avonden komen de ouders
en werkgroep tijdens de voorbereiding bij
elkaar. Hier is bewust voor gekozen om ouders in de periode tussen de avonden in
de kans te geven over alles na te denken.
De eerste avond is vooral de kennismaking
belangrijk, maar ook het uitleggen van de
symbolen (water, olie, zout, handoplegging, kaarsen) die in de doopviering gebruikt worden. Ze bespreken ook een aantal praktische zaken, zoals het verloop van

de viering. De ouders mogen gebruik maken van een bestaand boekje met keuze uit
teksten en gedichten, maar natuurlijk mogen ze ook een eigen invulling geven aan de
viering. De tweede avond wordt een stukje
geschiedenis verteld over het doopsel en
wordt er aan de hand van stellingen een
gesprek gevoerd met elkaar. De pastoor
maakt deze avond ook kennis met de ouders en beantwoordt eventuele vragen. Op
deze avond wordt ook de definitieve vorm
van de viering vastgesteld.
De doopviering vindt plaats bij het Mariaaltaar. De leden van de doopwerkgroep

zijn ook tijdens de viering aanwezig. Lange
tijd werd de dienst opgeluisterd door het
kinderkoor, maar nu zingen ze gezamenlijk de liedjes. Van de parochie krijgt men
een mooie doopkaars voorzien van naam
en datum. De doopoorkonde wordt tijdens
de viering ondertekend door de pastoor en
de dopelingen worden ingeschreven in het
doopboek van de parochie. Ze horen dan bij
onze geloofsgemeenschap en zijn dan lid van
de kerk. Nieuw is de doopschelp, deze wordt
door kinderen of ouders thuis versierd en
voorzien van hun naam. Deze schelp wordt
in de viering gebruikt bij het dopen. Na afloop komt deze schelp achter in de kerk te

Wist u dat…

De doopvont in de Sint Caeciliakerk dit
jaar 100 jaar oud is. Piet Pulkens, pastoor van de Antonius van Paduakerk in
Eindhoven, en zijn broer Jan, pastoor van
Lage Mierde, schonken hun “thuiskerk”
in mei 1914 de doopvont met hekwerk
voor een totaalbedrag van 395 gulden.

Het 100 jaar oude doopvont uit Enschot

hangen tot de terugkomviering die de werkgroep gaat organiseren. Na de samenvoeging van de parochies is er ook een groeiend
contact met andere doopwerkgroepen waar
zij ook zeker voor openstaan. De drie dames
zijn ondertussen een hecht team geworden
en doen dit na al die jaren nog steeds met
veel enthousiasme en plezier. Hulde!

Wim Maarse

Doopwerkgroep Udenhout

Eerste communie
Op zondag 18 mei vieren we in Udenhout
en Enschot de eerste heilige communie.

Een week later op 25 mei is er groot feest
in Berkel.

De communicanten van vorig jaar in Enschot
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Het vormsel… en dan?
Bereid je je voor op het vormsel, of heb je net
je vormsel gedaan? Vraag je je ook wel eens af
hoe je alles wat je geleerd hebt in de praktijk
kunt gaan brengen? Houd je van aanpakken
en zou je regelmatig met leeftijdsgenoten
iets willen doen voor andere mensen? Houdt
dan de Vierklank in de gaten! Vanaf september willen we in de hele parochie ruimte gaan
maken voor jongeren (12-18 jaar) om elkaar
beter te leren kennen en om samen mensen
in nood een helpende hand te bieden. Zou je
niet alleen mee willen doen, maar ook mee
willen organiseren? Neem dan contact op
met de werkgroep jongerenpastoraat via een
van de secretariaten.

Alexis Szejnoga

Vormsel
Op 4 april vond het vormsel plaats in
Udenhout. Op 30 mei is dat in Berkel en op
6 juni in Enschot. Deken Miltenburg zal
namens de bisschop het vormsel toedienen. De vieringen beginnen om 19.00 uur.

Een bewuste stap in het leven van een tiener

Gehoord tijdens de vormselvoorbereiding
In welke kerk ben jij gedoopt? In de kerk aan de Enschotsestraat, maar ik weet niet
hoe die kerk heet. O, dat weet ik wel, de Roy Donderskerk….
(arme Peerke…)

Louis Chovet:
schilder van de Udenhoutse kruisweg
In de Sint Lambertuskerk hangt een prachtige kruiswegstatie
die ondertekend is door ‘L.C.’. De heer Robbe speurde voor ons
naar het verhaal achter dit kunstwerk en vond enkele opmerkelijke zaken.
Als cultuurtheoloog met een grote interesse voor klassieke kruiswegstaties heeft
de Udenhoutse reeks mij sinds lange tijd
gefascineerd. Ik leerde vanuit het schitterende boek ‘Over de Unentse Kerk’, de definitieve uitgave waar het de geschiedenis
en inventaris van de Sint Lambertuskerk
betreft, dat de staties op naam van een zekere ‘L.C.’ stonden. Maar wie was dan deze
‘L.C.’? Een speurtocht van een kleine twee
jaar leidde uiteindelijk, zeer bij toeval, tot
een naam en nationaliteit: Louis Chovet uit
Frankrijk. Een veilingsite op internet bood
enkele kruiswegstaties aan en de weergaven
leken wel kopieën van de Udenhoutse exemplaren! Met een naam voor handen, kon ik
thans gericht gaan zoeken naar informatie
betreffende de schilder en kwam al snel uit
op de website van het Franse Ministerie van
Cultuur en Communicatie. Een zoekopdracht
naar de naam Chovet gaf ettelijke voorbeel-

den van kruiswegstaties, en wederom waren
de gelijkenissen met de Udenhoutse variant
verbluffend: ook hier dezelfde kleuren, dezelfde composities en dezelfde details. Ook
hier in leeuwenvellen gehulde Romeinse soldaten (eerste twee staties), de op de apostel
Petrus gelijkende Simon van Cyrene (vijfde
statie), de aparte voorstelling van de kruisiging (twaalfde statie).
De meest basale gegevens omtrent Louis
Chovet ontbreken echter nog steeds: geen
geboorte- of sterftejaar, noch specifieke
plaats van herkomst. Het is wel bekend in
welke tijdspanne Louis opereerde. Volgens
‘Nos Trésors Cachés’, een Franse website
die het nationaal religieus erfgoed indiceert, dateert een kruisweg van zijn hand in
het kerkje van Breuil-Magné van 1849. Dit is
de eerste keer dat hij genoemd wordt. Hij
zou tenslotte in 1902 nog een reeks hebben
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De Franse kruiswegstatie

geschilderd voor de kerk van Macquigny.
Daartussenin, voor zover bekend, heeft
Chovet minstens nog vijftien Franse kerken van kruiswegen voorzien. Zijn creaties
sieren ook de wanden van kerken overzee:

de Saint John Evangelist in Indianapolis,
Verenigde Staten en de Saint Thomas in het
Canadese Pierreville zijn in het bezit van
staties van zijn hand.
Ondanks de gelijkenissen tussen afzonderlijke reeksen, betreffen het hier echter geen
letterlijke kopieën. Elke serie is uniek en
werd vanuit het atelier van Lucien Chovet
(precieze verhouding tot Louis onbekend)
te Parijs geleverd. Dit sluit goed aan op wat
er geschreven wordt in ‘Over de Unentse
kerk’: “In 1888 zijn 14 geschilderde kruiswegstaties gekocht, vervaardigd door een
niet bekende schilder. De aankoop heeft
vermoedelijk plaatsgevonden op een in Parijs gehouden veiling. De zevende statie is
linksonder gemonogrammeerd met L.C.”.
Moge bij deze een naam gegeven zijn aan
de voorheen niet bekende schilder, de maker van een voortreffelijke kruisweg waar
Udenhout trots op mag zijn: Louis Chovet.

Wesley A. C. Robbe, M.A.

Een detail van onze Udenhoutse kruiswegstatie

Eeuwigheid zonder tijd
De eeuwigheid ‘is het meest afschuwelijke wat je je kunt voorstellen. Iets dat nooit meer ophoudt’, zei cabaretier Hans Teeuwen in het VPRO programma ‘Zomergasten’. En hij concludeerde: ‘Daarom is het goed dat er een einde aan het leven komt’.
Hij voegde de daad bij het woord door een sigaret op te steken.
Als Teeuwen gelijk heeft, dan moet november wel de meest afschuwelijke tijd van
het jaar zijn. In deze herfstmaand valt Allerheiligen, het feest waarin de gedachtenis van de gestorvenen wordt gevierd. Er
is zelfs een ‘Eeuwigheidszondag’. Toch is
dit voor mij een van de mooiste maanden
van het kerkelijk jaar. Teeuwen maakt de
fout zich de eeuwigheid voor te stellen als
een oneindig doorlopende klok. Dat voelt
al gauw als een regenachtige zondagmiddag waar maar geen eind aan komt. Maar
in de eeuwigheid is per definitie geen tijd.
Het gaat niet om leven dat oneindig is maar
eindeloos – in de zin van: subliem, geweldig, verrukkelijk. Ook is de eeuwigheid niet
alleen iets wat na dit aardse leven komt.
Nu al kunnen we daar af en toe ‘een voorschot, op krijgen, zegt de apostel Paulus.
Bijna iedereen heeft wel eens een eeuwigheidservaring gehad. Zien cabaretiers het
zelfs niet als hoogste doel om hun publiek
zover te krijgen? Ik bedoel die momenten
waarvan je achteraf zegt: ‘Ik vergat de tijd’.
Zou het echt vreselijk zijn als dat nooit meer
ophoudt, zoals Teeuwen denkt? Natuurlijk
niet. Je wilt alleen maar ‘more, more, more,
om het met pornoster Andrea True te zeg-

gen. In een eeuwigheidservaring worden
we even uit de tijd getild om een bijzondere
bezieling, openheid en verbondenheid met
alles en iedereen te beleven. Een verbondenheid die zich zelfs uitstrekt tot de doden. Hoe kan dat?
Schrik niet: omdat we in zo’n sublieme ervaring zelf een beetje dood gaan. Met het
vergeten van de tijd, vergeten we namelijk
ook onszelf. Dit is de wonderlijke kern van
alle echte spiritualiteit: we worden gelukkig
naarmate we onszelf verliezen. Vandaar dat
God, bron van geluk, echt niet weet wie of
wat hij is zodat hij in de Bijbel op de vraag
naar zijn naam niet verder komt dan: ‘Ik
ben die ik ben’. Veel theologen menen het
echter beter te weten. Ze dichten hem allerlei eigenschappen toe die verdacht veel
op henzelf lijken. In de woorden van Albert
Schweitzer: ze kijken naar God als mensen
die in een put blikken en hun eigen weerspiegeling zien. Op die manier theologiseren is in feite een door Rome toegestane
vorm van zelfbevrediging.
Nee, dan de doden, die hebben het veel beter begrepen. Zij zijn de ware levenskunste-
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Jean Jacques Suurmond

naars. Immers, ze hebben zichzelf radicaal
verloren – ze zijn niet meer die Dirk die altijd
tobde, of Elly die flirtte en uit de kas stal, of
Lenie die als tandarts geconcentreerd gebitten schraapte. Ze zijn permanent uit de
tijd getild en gaan, zoals een kerklied zingt,
op in de hemelse dans – eindeloos ‘more,
more, more. U zult begrijpen dat wie zichzelf zo heeft verloren niet meer als Dirk of
Lenie herkenbaar is – even weinig als hun
overgebleven botten of as op hen lijken. Zal
ik na de dood mijn man of vrouw weer zien,
vragen ouderen in het verpleeghuis waar ik
werk. Dan antwoord ik dat ze die niet zullen
zien zoals zij zich hen herinneren, maar zoals God hen ziet. En dat is heel anders dan
wij ze kennen, al tobbend of flirtend of tanden schrapend. God ziet hen als ‘eindeloos’.
Je zou er haast een sigaretje voor opsteken.

Jean Jacques Suurmond

Pro Petri Sede
Het verbond ‘Pro Petri Sede’ (ofwel ‘Voor de stoel van Petrus’)
vindt zijn oorsprong in de 19e eeuw. Dit verbond van Zouaven
bestaat nog steeds en we vroegen leden uit onze parochie wat
hen beweegt.
Tussen 1860 en 1870 zijn velen van onze
jongeren naar Rome getrokken en hebben
zich daar verdienstelijk gemaakt bij de verdediging van ‘De Stoel van Petrus’. Zij wilden de onafhankelijkheid garanderen van
de pauselijke staat en de verzorging van
zieken en de allerarmsten. Deze jongeren
zijn bij ons bekend gebleven als de Zouaven, omdat hun uniform overeenkomst
vertoont met een Franse legereenheid uit
Algerije. Teruggekeerd in hun moederland
besloten ze de Heilige Vader trouw te blijven en stichtten met dat doel het verbond
“Pro Petri Sede”.
Vanaf 1921 is in België het verbond Pro Petri Sede actief door het lidmaatschap ook
open te stellen voor afstammelingen van
Zouaven. In Nederland is de laatste Zouaaf
gestorven in 1946. In 1969 werd in Oudenbosch de landelijke afdeling Nederland van
Pro Petri Sede opgericht. Al spoedig kunnen

Paus Franciscus

ook pauselijk gedecoreerden lid worden en
sinds 1984 ook zij die sympathiseren met
de pauselijke doelstellingen binnen “Cor
Unum”. Momenteel kent Pro Petri Sede in
Nederland, België en Luxemburg totaal 1500
leden, waarvan in Nederland 450 personen.
Steun aan de paus is nog steeds de belangrijkste doelstelling van Pro Petri Sede. Dit
bereiken we door de herinnering levend te
houden aan de Zouaven, door het uitgeven
van een interessant tweetalig kwartaaltijdschrift “Getuigenis” en door de belangen van
de Apostolische Stoel te bevorderen met
een financiële ondersteuning. Onze leden
worden verzocht, via de pauselijke raad voor
caritas en ontwikkelingssamenwerking “Cor
Unum”, hulp en steun te verlenen aan calamiteiten in de Derde Wereld waar financiële
steun ontbreekt. De Heilige Vader initieert
persoonlijk dergelijke giften. Pro Petri Sede
Nederland ondersteunt van harte giften aan
dit fonds, teneinde de Heilige Vader in de
gelegenheid te stellen vanuit Rome, op anonieme wijze, bij ellende in de Derde Wereld
hulp te bieden zonder hieraan de katholieke
identiteit te verbinden. U kunt hierbij denken aan ondersteuning na een tsunami, bij
onderdrukking, aan de Argentijnse moeders
en in de sloppenwijken van Calcutta. Cor
Unum werkt laagdrempelig maar vanuit de
menselijke ziel en daarbij zal onze huidige
paus Franciscus de allerarmsten zeker een
warm hart toedragen.

Pro Petri Sede

Eens in de 2 jaar gaat een delegatie van Pro
Petri Sede op pelgrimstocht naar Rome en
wordt daar in een privé-audiëntie ontvangen door de paus. De verzamelde gelden
worden daarbij overgedragen. Zijn agenda
wordt steeds vrijgemaakt voor dit belangrijke bezoek. Het lidmaatschap van Pro Petri Sede kost slecht 18 euro per jaar. Twee
van onze parochianen zijn lid van het bestuur van de afdeling Nederland. Natuurlijk kunt u laten zien dat u de paus in zijn
apostolische verkondiging en zijn werken
wilt steunen door uw lidmaatschap van Pro
Petri Sede.

Jos van Doren en Hans van Poppel

Verder gaan na een verlies
April: thema-avond Elkaar Nabij
Onder de naam Elkaar Nabij zijn binnen
onze Johannes XXIII Parochie vrijwilligers
actief die nabestaanden steun en begeleiding geven in hun rouw. Zij bezoeken
bijvoorbeeld mensen die een dierbare
verloren hebben om te luisteren naar hun
verhaal en een stukje mee te lopen op de
moeilijke weg van rouwen. Deze geschoolde vrijwilligers begeleiden ook verschillende gespreksgroepen.
Een van de activiteiten van Elkaar Nabij is
het jaarlijks organiseren van een themaavond over rouw en verlies. Dit jaar is dat
op woensdag 23 april. Willem Brok verzorgt

deze avond met als thema ‘Verder, maar
hoe?’ jezelf hervinden na een verlies. Hoe
lukt het om na zo’n diep ingrijpende gebeurtenis weer sturing te geven aan je leven? Steun van warme, trouwe mensen om
je heen is daarbij onmisbaar. Maar zeker
zo belangrijk is het aanboren van je eigen
kracht. Het is de kunst die kracht te ontdekken en te gebruiken om het leven weer de
moeite waard te vinden. Willem Brok helpt
bij deze zoektocht. Hij heeft jarenlang ervaring als pastor en geestelijk verzorger in parochies en zorginstellingen. De rode draad
in zijn werk is het luisteren naar mensen
die vertellen hoe zij omgaan met verdriet
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en vreugde in hun leven. Deze verhalen zal
hij op de thema-avond ook gebruiken om te
laten zien dat ieder mens die kracht in zich
heeft, hoe groot het verdriet ook is.
De avond begint om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum ’t Plein, Tongerloplein 1,
Udenhout. De toegang is gratis. Elkaar Nabij wil met deze avond een handreiking bieden aan ieder van ons die kracht en inspiratie zoekt om verder te gaan na een verlies.
Informatie: 5332137 of 5112885 en www.
elkaarnabij.nl.

Victiore Geerts

Portret van de laatste Udenhoutse pastoor
Het was druk in het parochiecentrum in Udenhout op zondagochtend 26 januari na de eucharistieviering. Reden daarvoor
was dat pastoor Looijaard zijn 68-ste verjaardag vierde. Menig
parochiaan kwam hem feliciteren en nog een lang leven in goede gezondheid toewensen. Onder het genot van een kopje koffie en een worstenbroodje was de sfeer warm en hartelijk.
Maar … er was ook iets geheimzinnigs aanwezig dat bij menig bezoeker de aandacht
trok. Er hing iets in de hal aan de muur
met een wit laken eroverheen. Namens
het kerkbestuur nam Tiny van Kempen
het woord en vroeg iedereen zich te verzamelen bij dat voorwerp in de hal. Hij her-

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)

innerde er aan dat op 17 augustus 2012,
tijdens de laatste vrijwilligersavond van
de zelfstandige Sint Lambertusparochie,
door het toenmalige kerkbestuur een belofte is gedaan. In het parochiecentrum
hangen enkele portretten van voormalige pastoors. Zo is er een portret van de
eerste pastoor Elias Robben. Sinds 1723
de eerste pastoor van de van Oisterwijk
afgescheiden parochie Udenhout-BerkelBiezenmortel. Ook hangt er een portret
van pastoor Felix Cuijpers die veel aandacht schonk aan de diaconie en samen
met de Zusters van Liefde Huize Sint Felix
heeft opgericht voor de zwakkeren in de
Udenhoutse samenleving. Als laatste van
de aanwezige portretten hangt er een van
pastoor Petrus van Eijl wiens pastoraat
maar liefst 36 jaar heeft geduurd. Nu na
289 jaar bij het opheffen van de zelfstandigheid van de Sint Lambertusparochie
heeft het toenmalig kerkbestuur de belofte gedaan dat ook van de laatste Udenhoutse pastoor een portretschilderij van
olieverf gemaakt zou worden.
De opdracht werd gegeven aan kunstenares Els Smulders-Waijers uit Loon op Zand.
Van eerder gerealiseerde werken van haar
hand is te zien dat zij een vakvrouw is.
Parochiesecretaresse Tiny van Asten on-

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

De eerste pastoor Elias Robben
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De laatste pastoor Godfried Looijaard

derhield met Els de contacten en de voortgang. In totaal 15 keer heeft pastoor Looijaard geposeerd. Maar dat was ook nodig,
want zoals Els het omschrijft, moet het
innerlijke van de geportretteerde af te lezen zijn in het uiterlijk. Zijn gezicht en zijn
ogen moeten een spiegel zijn van zijn ziel.
Zij moest hem in die periode dus ook beter
leren kennen.
Toen was het moment daar om het geheimzinnige laken weg te halen en werd het portretschilderij door pastoor Looijaard en Els
Smulders-Waijers onthuld. En het resultaat
is inderdaad prachtig. Pastoor Looijaard afgebeeld met naast hem aan de ene zijde de
toren van de Sint Lambertuskerk en aan de
andere zijde de kelk en het pateen die door
de ouders van pastoor Looijaard werden
geschonken bij zijn priesterwijding. Alle
aanwezigen bevestigden met hun waarderende woorden dat het schilderij een succes is geworden en een schitterende aanwinst. Tiny van Kempen sprak richting Els
zijn welgemeende dank en waardering uit
voor dit prachtige resultaat. Aan pastoor
Looijaard gaf hij het advies bij het verstrijken van de jaren niet meer in de spiegel te
kijken, maar dagelijks voor het schilderij
te gaan staan als waande hij zich voor een
spiegel. Dan zou pastoor Looijaard kunnen
constateren dat hij er altijd jong uit blijft
zien. Tiny bevestigde dat dit portret een
waardige opvolger is in de rij van de historische verzameling. Hij sprak tenslotte de
wens uit dat dit schilderij zijn plek in het
historische parochiepand zal blijven behouden tot in lengte van jaren.

Torengroep Udenhout

Goede week en Pasen. Hoe zat het ook al weer?
Hoe zat het ook alweer met de goede week en Pasen? Wat herdenken we? Wat vieren we? We hebben de katholieke uitleg
over onder meer Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag,
Stille zaterdag en Pasen eens even op een rijtje gezet.
Goede Week

De week die voorafgaat aan Pasen wordt de
Goede Week genoemd. Het is de laatste week
van de veertigdagentijd (ook wel vastentijd)
die aan Pasen voorafgaat. Deze week begint
met Palmzondag en eindigt bij de Paaswake
op Stille Zaterdag. Een totale periode van
zeven dagen. In de Goede Week wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Christus.
Uiteindelijk wordt met Pasen zijn verrijzenis
gevierd. In de Goede Week staat dus het lijdensverhaal van Christus centraal.

Op welke datum
wordt Pasen gevierd?
De datum van de eerste paasdag valt
- volgens de christelijke kalender - op
de eerste zondag na volle maan na het
begin van de lente (21 maart) en kent
daardoor een spreiding van 34 dagen
(van 22 maart tot 25 april). Het joodse
paasfeest (Pesach) wordt gevierd in
voorjaarsmaand Nisan (maart-april), te
beginnen bij de vollemaansnacht. Door
deze verschillende berekeningen kunnen de data van het christelijke en het
joodse paasfeest soms ver uit elkaar
liggen.

Palmzondag

Het begin van de Goede Week. Op deze
dag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Tijdens de eucharistieviering
worden palmtakken gezegend en aan de
mensen in de kerk uitgedeeld, omdat Jezus
bij de intocht in Jeruzalem ook werd toegejuicht met palmtakken.

Palmzondag: de Palmpasenstok

Maandag in de Goede Week

Palmzondag: de intocht in Jeruzalem

Op deze dag wordt in de katholieke kerk
een boeteviering gehouden. Deze viering
wordt zo genoemd vanwege het sacrament
van boete en verzoening (de biecht) dat in
deze viering een belangrijke rol speelt. Hoe
gaat het biechten ook weer? Je gaat naar
een priester, ofwel tijdens de biechtgelegenheid in de kerk of na het maken van een
afspraak. Hij begint met het maken van een
kruisteken en vaak zegt hij een klein gebed.
De priester nodigt je uit om jouw zonden te
belijden. Hij geeft je vervolgens goede raad

Maandag Goede Week: boete en verzoening

en bemoediging en vraagt je iets terug te
doen voor de liefde van God (penitentie). je
mag jouw berouw uitdrukken. Dan strekt
de priester zijn handen uit over jouw hoofd
en ontslaat je van jouw zonden (absolutie) in een gebed en met het teken van het
kruis. Als herboren en vol vreugde mag je
dan opnieuw de wereld in.

Woensdag in de Goede Week

Op witte donderdag of op de woensdagavond ervoor wordt een Chrismamis gevierd. Tijdens deze eucharistieviering worden door de bisschop de oliën gewijd, die
in het komende jaar gebruikt worden bij de
toediening van de sacramenten doopsel,
vormsel en wijding.

Paastriduüm

Dit is een periode van drie dagen, te weten
Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag, waarin op een bijzondere manier
wordt stil gestaan bij het lijden en sterven
van Christus. Dit gebeurt door middel van
diepe bezinning en gebed. Het Paastriduüm
wordt gezien als de belangrijkste periode
van het liturgisch jaar.

Witte Donderdag

Het Paastriduüm begint op Witte Donderdag met een avondmis. Op deze donder-
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in de kerk het passieverhaal voorgelezen en
wordt stilgestaan bij de 15 kruiswegstaties.
Goede vrijdag is de enige dag in het jaar dat
er geen eucharistieviering gehouden wordt
en is tevens een vasten- en onthoudingsdag.

Paaszaterdag (Stille zaterdag)

Witte Donderdag laatste avondmaal

dag voor Pasen wordt het laatste avondmaal herdacht. Op de avond voor zijn
dood aan het kruis hield Jezus een laatste

maaltijd met zijn twaalf discipelen. Hij
breekt en deelt hierbij het brood en deelt
de wijn. Hij zegt zijn leerlingen dit te blijven doen om Hem te gedenken. Hiermee
heeft Jezus de Eucharistie ingesteld. Op
Witte Donderdag wordt dan ook de heilige eucharistie en het priesterschap gevierd.

Goede Vrijdag
Goede Vrijdag: het lijden

Palmtakken
voor de overwinnaar
Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd, is de laatste zondag vóór Pasen. Dan worden in de kerk palmtakken (naar Nederlands gebruik van de
buxus) uitgedeeld. De kerk herdenkt op
Palmzondag dat Jezus, gezeten op een
ezel, door een jubelende menigte werd
ingehaald in Jeruzalem. De mensen bedekten de weg voor Hem met palmtakken en zwaaiden ermee. Palmtakken
hoorden in die tijd bij overwinnaars.
Jezus werd ook gezien als overwinnaar:
koning van de gewone mensen. Al in
de Oudheid waren palmen het symbool van koninklijke waardigheid. Het
sloot aan bij het geloof van Grieken en
Romeinen die bepaalde takken kracht
toekenden om onheil af te wenden.
Nu nog steken katholieken een gewijd
palmtakje achter een kruisbeeld of bij
een wijwaterbakje in hun woning. Bij
een processie op Palmzondag dragen
kinderen palmpasenstokken: een kruis
dat is versierd met palmtakjes, eieren
en bovenop een haantje van brood.
Symbolen voor het lijden en verraad
op Goede Vrijdag en de verrijzenis met
Pasen.

Op deze dag wordt het lijden en sterven van
Christus herdacht. Op goede vrijdag wordt

Dit is de derde dag van het Paastriduüm.
Het is een rustdag tussen de dood en de
verrijzenis. Jezus is dood. Men herdenkt in
stilte. Op deze dag zijn er weinig activiteiten
in de kerk, het blijft ‘stil’. ’s Avonds wordt de
paaswake gehouden. Tijdens deze paaswake wordt gevierd dat Christus is overgegaan
van dood naar verrijzenis. Deze viering bevat veel symboliek. Aan het begin van de
viering wordt het paasvuur ontstoken en
gezegend. Daarna wordt de nieuwe paaskaars aan dit vuur aangemaakt. Ook wordt
in deze viering het doopwater gezegend.

Pasen

Het paasfeest is het belangrijkste christelijke feest. Met Pasen wordt de verrijzenis
van Jezus gevierd. Hoewel het kerstfeest
meestal veel grootser gevierd wordt, is het
paasfeest theologisch gezien het belangrijkste feest in de katholieke kerk. Na vijftig
dagen eindigt de paastijd met Pinksteren.

Bron: www.rkk.nl

Joblezing
In samenwerking met de werkgroep Mozaïekbijeenkomsten wordt ook dit jaar
weer een Joblezing georganiseerd. Dit
jaar spreekt professor Stijn Franken. Hij
is geboren en getogen in Berkel-Enschot
en intussen een landelijk bekende strafpleiter. In zijn lezing met de titel “Over
boeven en strafrechtadvocaten”, spreekt
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hij over zijn ervaringen als advocaat
met cliënten/criminelen tegen de achtergrond van Job-verhaal. Stijn Franken
houdt zijn lezing op donderdag 8 mei om
20.00 uur in de Caeciliakerk te Enschot.
Natuurlijk is de toegang gratis.

Nico Kwantes

De terugkeer van Johan Elshof
Met ingang van 1 januari 2014 heeft Johan Elshof het stokje overgenomen van Kees de Graaf en is hij de nieuwe Secretaris van
het Kerkbestuur. Reden te meer om hem te vragen om aan onze
lezers te laten weten waarom hij deze uitdaging is aangegaan.
“Wat denk je er van om Kees de Graaf
als secretaris op te volgen in het kerkbestuur?” Die vraag stelde vicevoorzitter
Nico Kwantes me eind vorig jaar. Een aantal gedachten schiet dan door je hoofd:
“Wie ben ik om de parochie mee te besturen? En heb ik daar wel tijd voor? En trouwens: ben ik wel zo katholiek? Maar anderzijds: waarom zou ik het niet doen?”

Social media
Volg je ons ook al via
facebook en Twitter?

www.facebook.com/
johannes23parochie

Het geloof is voor veel mensen een anker
in het leven. Voor de meesten is de parochie daar een wezenlijk onderdeel van.
Als je daar een bijdrage aan kunt leveren,
dan is dat goed bestede tijd. Dus na een
kort gesprek met Nico Kwantes en met
pastoor Pieter Scheepers besloot ik om
“Ja” te zeggen.
Helemaal nieuw is het werk in de kerk niet
voor mij. Toen onze kinderen jonger waren
heb ik aantal jaren de Eerste Communiewerkgroep in de Sint Willibrordusparochie
gecoördineerd. Ook heb ik een aantal jaren
de misdienaarplanning op me genomen.
Verder ben ik actief geweest als lid van de
Parochievergadering van Berkel, heb ik van
daar uit de Sint Willibrordusparochie vertegenwoordigd in het toenmalige BEU-overleg
van de parochies Berkel, Enschot en Udenhout en schreef ik als redactielid artikelen

voor de Willibron. Het voelt dus eigenlijk een
beetje als een terugkeer… of als een vervolg.
Inmiddels heb ik drie vergaderingen van
het kerkbestuur bijgewoond. Daarbij heb
ik ervaren wat je als gewone kerkganger al
wel beseft, namelijk dat er ontzettend veel
mensen heel veel tijd en energie steken in
onze parochie en (nog belangrijker) in onze
parochianen. Als vrijwilliger, als bestuurder
of als (semi)betaalde kracht. Het goede van
de oorspronkelijke parochies is in de afgelopen anderhalf jaar bij elkaar gebracht om
tot een blijvend vitale kerkgemeenschap te
komen. Helemaal af is dat proces nog niet,
maar de groei naar één geheel is nadrukkelijk zichtbaar.
De uitdaging voor de komende jaren zal zijn
om de signalen vanuit onze parochie en de
rest van de maatschappij tijdig op te vangen
en te vertalen naar wat we zeggen te willen zijn: een uitnodigende parochie die veel
meer om mensen geeft dan om steen. En
daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Twitter: @johannes23p
Twitter: @pastoorpieter

Rozenhoedje
Iedere werkdag wordt in de Mariakapel
van de Sint Caeciliakerk in Enschot om
18.45 uur en in de kapel aan de Schoorstraat in Udenhout om 19.00 uur het
rozenhoedje gebeden.

Bidden van Rozenhoedje in Enschot
De oude en nieuwe secretaris: Kees de Graaf (r) en Johan Elshof (l)
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Johan Elshof

Bedevaart Heilige Eik

Op dinsdag 6 mei gaan we weer – in samenwerking met de Zonnebloem – op
bedevaart naar de Heilige Eik in Oirschot.
Daar zal pastoor Scheepers om 10.00 uur
voorgaan in de Eucharistieviering in de
openluchtkapel. Wilt u verzekerd zijn van
een zitplaats, neem dan uw eigen stoeltje
mee!

De Kapel van de Heilige Eik in Oirschot

Bezoek aan de Tilburgse voedselbank
De Tilburgse Voedselbank
is ook een sociaal gebeuren;
een plaats waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten.
Hoewel de uitgifte van voedsel pas om
11.45 uur begint, staat er rond 11.00 uur
al een flinke menigte te wachten voor de
poorten van de Tilburgse Voedselbank in
de Beelaerts van Bloklandstraat. “Het is
ook een sociaal gebeuren; een plaats waar

mensen elkaar kunnen ontmoeten”, vertelt Hans van Vugt, met wie ik een afspraak
heb om eens te praten over het werk dat
hij hier doet. Dat mensen vroeg komen uit
angst dat het eten anders op zal zijn, is volgens hem niet aan de orde. “Er is genoeg
voor alle cliënten die geregistreerd staan.
Het komt niet voor dat we mensen moeten
teleurstellen.” De voedselbank in Tilburg
fungeert ook als distributiecentrum voor
de regio Brabant/Zeeland. Het voedsel
dat hier opgeslagen staat is dus niet alleen

voor de Tilburgse cliënten. De grootte van
de bedrijfshal met aangrenzende kantoorruimte maakt duidelijk dat het hier niet om
een kleinschalige operatie gaat: in totaal
werken ruim zestig vrijwilligers voor de
Tilburgse voedselbank. Hans merkt echter
wel op dat zijn vrijwilligers met steeds meer
druk te maken krijgen. Het aantal mensen
dat in aanmerking komt voor hulp van de
voedselbank stijgt namelijk nog steeds.
Momenteel gaat het om ruim zeshonderd
cliënten. Dat maakt het ook steeds lastiger
om iedereen hetzelfde aan te bieden, wat
wel een streven van de voedselbank is.
Terwijl we in de uitgiftehal rondlopen hebben we het over de specifieke hulp die de
voedselbank kan gebruiken. Hans vertelt
over de wens om mensen gezond voedsel
aan te bieden en over het belang van de
‘schijf van vijf’. De voedselbank zou vooral
geholpen zijn met een groot aantal (lees:
ruim zeshonderd) artikelen van dezelfde
soort. Bijvoorbeeld ruim zeshonderd pakken pasta, of ruim zeshonderd flessen aanmaaklimonade. Welk soort product ze specifiek nodig hebben verschilt van week tot
week. Het voedsel wordt uitgedeeld aan rijen tafels. Aan het einde van de rij ontmoet
ik Marieke Verhoeven. Zij staat hier namens
de stichting Jarige Job die voor kleine kinderen van cliënten van de voedselbank een
verjaardagspakket verzorgt. Marieke vertelt dat ze op die manier proberen te waarborgen dat armoede in een gezin er niet
toe leidt dat een kind zijn of haar verjaar-
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Wegwijzer in de
Z. Paus Johannes
XXIII Parochie

De zalige Paus Johannes XXIII Parochie beslaat
de parochiekernen Berkel, Enschot, Udenhout
en 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,
pastor G. Looyaard en pater S. van Laarhoven.
Zij zijn te bereiken via het pastoraal steunpunt.
Website www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook www.facebook.com/
johannes23parochie
Twitter @johannes23p
Bankrekening NL 44 RABO 0170 8812 53
Een bijdrage ter dekking van de kosten wordt
op prijs gesteld. O.v.v. publiciteitsfonds J23
via het banknummer hierboven.

dag niet kan vieren of dat de ouders zich in
nog grotere schulden gaan steken om toch
een kadootje voor hun kinderen te kunnen
kopen. In het pakket zit bijvoorbeeld een
verjaardagskaart, een bon voor een taart en
een nieuw stuk speelgoed. Ik vertel haar dat
de Sint Caeciliakerk een Jobkapel heeft en
dat er jaarlijks een feestdag ter ere van Job
wordt gehouden. We besluiten contact te
houden en te kijken of de kerk rond de heilige Job iets kan betekenen voor de Jarige Job.

of alleen een kop koffie te drinken en iets
warms te eten. Vrijwilligers zijn in de keuken bezig met saucijzenbroodjes en omeletten. De uitgifte van voedsel gebeurt in
een rap tempo, maar in een ontspannen
sfeer. Ik bewonder de vrijwilligers die hier
werken: met hun inspanningen nemen ze
erg veel zorgen weg. De mensen die hier
eten kunnen komen halen, weten dat ze er
in weer een week tegen kunnen. En dat ze
ondanks al hun andere zorgen in ieder geval te eten zullen hebben.

De stemming in de uitgiftehal is goed. Er
is gelegenheid voor de cliënten om samen

Alexis Szejnoga

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 NL96 RABO 0106 8041 54
Eucharistieviering zondag 11.00 uur,
maandag 19.00 uur en 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 NL49 RABO 0106 8040 30
Eucharistieviering zondag 09.30 uur,
dinsdag 09.30 uur en 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 NL50 RABO 0152 0064 00
Eucharistieviering zaterdag 19.00 uur,
zondag 10.00 uur, dinsdag 09.00 uur
en 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 NL77 RABO 0152 0047 50
Eucharistieviering zondag 10.00 uur
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