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Nieuw leven
Het nieuwe voorjaar breekt aan. Dit jaar wel heel bijzonder vroeg:
al begin februari staken de eerste krokussen hun kopje boven de
grond en bloeide de eerste bloesem. ’s Morgens vroeg is het al
een gekwetter van jewelste.

Iedereen houdt van het voorjaar. Het is
een tijd van nieuw leven, van nieuwe hoop,
nieuwe beloftes. Of je nu gelovig bent of
niet: er is iets te vieren. De symbolen die
we daarbij gebruiken maken het duidelijk:
eieren, kuikens, de paashaas, bloeiende
takken: er komt iets nieuws, na de doodse
winter komt de natuur weer tot leven.
De natuur is gericht op het leven. Op de
meest onmogelijke plaatsen schieten – zonder dat iemand er naar omkijkt – plantjes uit
de grond. Ga maar eens snoeien in je tuin: je
denkt dat je alles naar de vernieling helpt en
een half jaar later is alles weer groen! Planten, dieren en mensen: al wat leeft wil verder leven, méér leven voortbrengen.
Een gelovige ziet in de natuur Gods werkzaamheid. Met het verhaal van de schepping begint de Bijbel. Het scheppingsverhaal dat uitdrukt: kijk naar alles wat
bestaat en verwonder je. Kan zo iets moois
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bij toeval ontstaan? Of is het veel waarschijnlijker dat iemand dit bedacht heeft?
Van de mens wordt in dit verhaal gezegd
dat hij is geschapen met het vermogen
God, zijn schepper, te kennen en lief te hebben. ‘God schiep de mens als Zijn beeld.’ En
daarmee heeft de mens eeuwigheidswaarde. God zal toch immers geen beeld van
zichzelf vernietigen?
Met Pasen vieren we dat het leven sterker
is dan de dood. Jezus, God én mens, wordt
lijdende dienaar. Hij herstelt het beeld van
het volmaakte van de mens, niet geschapen om te sterven maar om te leven. Voor
eeuwig!

Pastoor Pieter Scheepers

Tilburgs Byzantijns Koor vindt
thuisbasis in Enschot
Zondag 8 maart j.l. maakte een bijzonder koor voor het eerst haar
opwachting in de St.-Caeciliakerk in Enschot. Het is geen éénmalige viering. De kerk wordt voor het TBK de nieuwe thuislocatie
met vier Byzantijnse liturgievieringen per jaar: Goede Vrijdag,
Paaszaterdag, 27 september en 22 november. Het TBK sluit graag
aan bij de activiteiten van de H. Johannes XXIII parochie.

Opgericht aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door de paters Kapucijnen, om
liturgische vieringen van de in Zuid-Nederland woonachtige Russische en Oekraïense
immigranten mogelijk te maken, verzorgt
het TBK nog steeds de gezangen tijdens liturgievieringen volgens de Slavisch Byzantijnse
ritus. Alle gezangen worden a capella, zonder begeleiding door instrumenten, gezongen. De gedachte hierachter is, dat alleen de
menselijke stem in staat is tegelijk woorden,
muziek en emotie voort te brengen.
In de afgelopen 70 jaar heeft het TBK landelijke en internationale bekendheid verworven. Veel bekende componisten als
Tsjaikovski, Kedrov, en Hnatyschyn zijn geïnspireerd geraakt door de Byzantijnse Liturgie en schreven er hun mooiste werken
voor. Het repertoire laat zich het beste omschrijven als: ‘Muziek die de ziel beroert’.
In een tendens naar ontkerkelijking zoeken
velen naar zingeving en een vorm van spirituele invulling. Het TBK zoekt voortdurend
nieuwe wegen om de prachtige en de tot de
verbeelding sprekende Slavisch Byzantijnse
gezangen uit te dragen. Het koor wil haar
unieke plaats in de regionale koortraditie
graag behouden en verstevigen en zingt
jaarlijks zo’n tien maal in een liturgieviering
of concert. Ook ervaart het TBK nieuwe be-

langstelling voor haar bijzondere repertoire,
in een voor velen onbekende taal. Regelmatig worden workshops Russische/Oekraïense koormuziek gehouden om belangstellen-
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den en geïnteresseerde nieuwe leden in één
dag kennis te laten maken met de gezangen
en het koor.
Een liturgieviering duurt doorgaans langer
dan een reguliere ‘Westerse’ viering en kerkbezoekers ervaren regelmatig het gevoel
‘even weg te zijn’. De preek en tekstlezingen
zijn in het Nederlands, evenals de voorbeden (ook die voor de parochianen). Binnen
het koor is een cultuur van belangstelling
voor en hulp aan kwetsbare groepen en voor
mensen ‘in de knel’. Hiervoor is een speciale
stichting opgericht, het TBK Projectenfonds,
om materiële en immateriële ondersteuning
te bieden in landen, waar deze vorm van Liturgie wordt gevierd.
Nadere informatie over de achtergrond van
het koor, repertoire, cd’s, luisteren naar
onze muziek, agenda, nieuws, gastenboek,
workshops, het TBK projectenfonds en contact, vindt U op onze website: www.tilburgsbyzantijnskoor.com

Frans Meulendijks en Geert Eijsbouts
Bestuur TBK

Het Gregoriaans
Toen in het jaar 313 met het Edict van Milaan godsdienstvrijheid werd afgekondigd voor het gehele Romeinse Rijk, werd de
taal voor de liturgie van de Katholieke Kerk de volkstaal van het
West-Romeinse Rijk: het Latijn. Het edict maakte ook een einde
aan de vervolging van de christenen. Die mochten nu ook in het
openbaar hun geloof belijden en de eucharistie vieren. Bij die
vieringen werden sommige Latijnse teksten gezongen. Daarvoor
ontwikkelde zich een speciaal soort muziek.
Die liturgische gezangen in de vroege Kerk
van de eerste eeuwen van onze jaartelling zijn sterk beïnvloed door de Joodse en
Griekse tempelmuziek. De Latijnse teksten
werden voor een groot deel ontleend aan de
Psalmen. Tot 313 was het Grieks de taal van
de Katholieke Kerk (een overblijfsel daarvan
is het Kyrie.)
Paus Gregorius heeft tijdens zijn pontificaat
(590-604) grote invloed gehad op het verzamelen en ordenen van de toen bestaande kerkmuziek, die naar hem dan ook het
“Gregoriaans” is genoemd. Het Gregoriaans
hoort bij de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk.
In de loop van de tijd (zo tussen 300 en 1100)
heeft die liturgie en de daarbij behorende
muziek talrijke wijzigingen gekend. Men
zong de Latijnse teksten aanvankelijk uit het
hoofd en de tekst was maatgevend voor de
voordracht.
Keizer Karel de Grote (768-814) heeft een
belangrijke rol gespeeld bij het verspreiden
van de Gregoriaanse muziek. Hij streefde
een uniforme liturgie na in zijn hele rijk.
De enkele bewaarde handschriften met de
eerste pogingen om het Gregoriaans vast
te leggen laten zien, dat de zangers per lettergreep de toonhoogte konden bepalen

Uiteindelijk komt er een eigen notenschrift.
Met vier lijnen, een sleutel en zwarte vierkantjes of ruiten wordt de melodie aangegeven.

Het tempo van het gezang wordt bepaald
door de dirigent. Een enkele keer wordt in
het notenschrift aangegeven met een punt
achter een noot, dat die noot verlengd moet
worden. Een liggend streepje boven een
noot geeft ook een korte verlenging aan. De
muziek is eenstemmig en wordt a capella gezongen (zonder begeleiding dus).
Voor de eucharistievieringen zijn er “vaste”
en “wisselende” gezangen. De vaste gezangen zijn: het kyrie, gloria, credo, sanctus en
agnus Dei. De wisselende zijn : introitus, alleluia, offertorium en communio.
Het door zangers gebruikte boek heet Graduale Romanum. Hierin staan alle wisselende gezangen voor de eucharistievieringen
op alle dagen van het jaar, bijvoorbeeld de
derde zondag na Pasen en de mis ter ere van
Maria ten hemel opneming op 15 augustus.
Van de vaste gezangen zijn er 18 varianten,
maar voor het credo zijn er maar zes.
De dirigent spreekt met de organist af: “Vandaag zingen we de 8e mis en het 3e credo”.
Het tweede Vaticaans Concilie heeft voor de
liturgie het gebruik van de volkstaal toegestaan, maar het Gregoriaans is de oudste
vorm van katholieke kerkelijke muziek en
gelukkig zijn er nog steeds zangkoren, die
het Gregoriaans zingen tijdens een eucharistieviering.

Wim Maarse

Neem een goed doel op in uw
testament
Het mag ook uw parochie zijn…! Bouw
mee aan de toekomst van onze Kerk.
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Voor onszelf en voor hen die na ons komen!

“Bedankt voor de bloemen”
Met die woorden bedankten de vorige pausen traditiegetrouw de
Nederlandse bloemschikkers die op het Sint Pietersplein tijdens
Pasen de bloemenpracht verzorgden. Het is een illusie te veronderstellen dat de paus ooit Biezenmortel zou bezoeken maar die
dankwoorden zouden dan zomaar van toepassing kunnen zijn op
de bloemenpracht in de Biezenmortelse kerk tijdens de hoogtijdagen.
Harrie de Jong nam het initiatief
Een enthousiaste club van zeven dames: Ans
Bertens, Marian van Gemert, Leny Kuijpers,
Ria Kuijpers, Rian Moonen, José van den Oetelaar en Sjaan Pijnenburg vormen samen
de bloemsiergroep van de Josephkern.
Toen de zusters het klooster bij de kerk nog
bewoonden zorgden die voor de bloemen
in de kerk en hun kloosterkapel. Ze kweekten veel van de bloemen in een eigen kas.
De zusters kregen later hulp van Harrie de
Jong die vrijwel tegenover de kerk woonde.
Harrie was tuinman van beroep en had ontzettend veel vakkennis die goed van pas
kwam bij het bloemschikken in de kerk. Hij
kweekte in eigen tuin bloemen die gebruikt
werden in de kerk. Harrie kreeg later hulp
van Jan Witlox en Ans Kuijpers. Maar toen
Jan wegens gezondheidsredenen het rustiger aan moest doen en Ans na een ongeval
op jonge leeftijd overleed, stond Harrie er
samen met zijn vrouw Cor weer alleen voor.
Harrie wist echter al snel zijn enthousiasme
over te brengen op anderen die samen met
hem een bloemsiergroep konden vormen.
“We zijn heel zuinig!”
Op een zaterdagmiddag zijn alle zeven dames bij mij thuis aangeschoven om te vertellen over hun werkgroepje. Veel vragen hoef
ik niet op ze af te vuren. De verhalen komen
vanzelf.
Zo moet het maken van een bloemstuk voor
zo’n grote ruimte als een kerk niet onderschat worden vertellen ze me. Eén van de
dames had een prachtig bloemstuk gemaakt
maar toen het eenmaal op zijn plaats stond
in de kerk bleek het in de grote ruimte helemaal in het niet te vallen.
Ook willen de dames even gezegd hebben
dat ze heel zuinig zijn. Met minimale middelen krijgen ze het toch voor elkaar om
telkens de mooiste bloemstukken te maken.
Wat dan natuurlijk helpt is dat ze veel uit
eigen tuin meebrengen. Daardoor blijft de
eigen tuin na een flinke snoeibeurt voor het
goede doel soms wat kaal achter. Regelmatig
was een aanhanger nodig om al het groenmateriaal aan te voeren. Maar het in de
hoveniersbranche gebruikte spreekwoord
“snoeien doet groeien” biedt dan troost.
Vooral als in de winter de kerk versierd
moet worden voor kerst wordt de regen en

kou getrotseerd om al het groenmateriaal
te verzamelen. “We voelen ons dan net de
plantsoenendienst”, wordt er gegrapt. Kort
daarop volgt nog een bekentenis: “we zoeken ook wel eens in de bossen naar mos om
in de bloemstukken te verwerken, dat mag
officieel natuurlijk niet, maar het doel heiligt
dan de middelen”, zo vinden de dames.
Kunstbloemen?
Niet alle bloemen zijn altijd voorradig in de
eigen tuinen, vandaar dat er ook wel verse
bloemen gekocht worden of dat een sponsor hier voor zorgt. Soms worden ook kunstbloemen gebruikt. Die lijken zo echt dat het
al voorgekomen is dat de dames uit de groep
die “weekdienst” hadden om de bloemen
water te geven zelfs de kunstbloemen rijkelijk van water voorzagen!

De dames laten vooral hun eigen creativiteit
los op het bloemschikken, ze zijn altijd in
voor wat nieuws. Zo hingen afgelopen kerst
boven het altaar twee grote kerstklokken die
in de basis bestonden uit twee oude aardappelmanden. Ook op het internet doen ze
ideeën op: “even googelen” heet het dan.
Bij het bloemschikken wordt ook rekening
gehouden met de kerkelijke kalender, bijvoorbeeld het verwerken van een paars
kleed in een bloemstuk voor bij het kruis. In
de vastentijd heeft de bloemsiergroep het
rustig want dan dient de versiering van de
kerk ingetogen te zijn en daar passen bloemstukken dan even niet bij.
Vrijkaartjes voor de kerkdiensten
De dames hebben veel plezier tijdens de
voorbereidingen en bij het schikken zelf in
de kerk. Er is tijd om gezellig te buurten en er
is altijd wel iemand die zelfgemaakte soep of
gebak meebrengt.
Als al het werk gedaan is hopen ze natuurlijk
dat zoveel mogelijk parochianen de kunstwerken tijdens de kerkdiensten komen bewonderen. Gekscherend vertellen ze dat ze
voor dat doel al eens een actie op touw gezet
hadden waarbij aan mensen die bloemen
of groen beschikbaar gesteld hadden “vrijkaartjes’ uitgedeeld werden om op de voorste bank in de kerk de dienst bij te wonen.
Aan het einde van het gesprek mag ik nog
noteren dat de werkgroep best nog dames
kunnen gebruiken om het team te versterken, dat mag ik ook in het stukje verwerken.
Ter afsluiting een toepasselijk gedichtje dat
de bloemsiergroep had genoteerd:
Een bloem vertelt heel veel,
liefde en warmte, bij rouw en trouw
de geur, de kleur, de knop, dat blad, die steel
juist in de kerk, zegt zij zoveel

Frank Scheffers

Onder van links naar rechts: Ria Kuijpers, Sjaan Pijnenburg,Leny Kuijpers, Rian Moonen, Boven: José
van den Oetelaar, Ans Bertens, Marian van Gemert
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Een bijzonder gesprek met een bijzonder mens!
Een interview met Mia Savenije

Wat begon als zomaar een ideetje om wat speelgoed in te zamelen
voor wat minder bedeelde kinderen, groeide uit tot de nu alom
bekende jaarlijks terugkerende “paasdozen” actie. Deze succesvolle actie bestaat inmiddels 14 jaar. Het gezicht erachter is Mia
Savenije, met wie ik op een koude witte winterse dag een zeer
prettig gesprek heb. Hartelijk word ik ontvangen “Kom, leg je jas
maar op de verwarming! Dan is hij straks lekker opgewarmd wanneer je weer de kou in gaat”. Het typeert haar bezorgdheid om en
betrokkenheid bij anderen. Tijdens het interview maak ik nader
kennis met deze kleurrijke dame.
2432 dozen vol met speelgoed en knuffels
Nog altijd heeft Mia contact met haar vriendin Karin van de lagere school, ondanks
dat Karin naar Engeland is geëmigreerd.
Ze vertelde Mia zo’n 15 jaar geleden over
de zogeheten Christmasboxactie waarbij
dozen vol met hulpgoederen per schip of
vliegtuig naar kinderen in verschillende
vluchtelingenkampen werden vervoerd. Mia
was destijds oppasmoeder in het dorp. Dat
ze soms het gevoel had te skiën over al het
speelgoed van haar oppaskinderen, bracht
haar op het idee om ook hier in Nederland
een en ander in te zamelen voor kinderen
die het wat minder hadden thuis. 12 Bananendozen werden met grote knuffels en ander speelgoed gevuld. Tijdens haar werk als
jongerenwerker had zij ervaren hoe het is om
kinderen van de straat te houden. “Natuurlijk is armoede in Nederland relatief. Maar in
een tijd als deze waarin etalages uitpuilen, is
het als ouder confronterend om het gevoel te
hebben je kind teleur te stellen.” Het jaar er
op in 2001 werkte ze samen met de stichting
Mensen werken voor mensen opgericht door
werknemers van KPN. Haar actie voor de kinderen in oorlogsgebieden als Bosnië, Servië
en Kroatië was een succes en haalde zelfs het
Brabants Dagblad. Ook ontving ze in de loop
der jaren een bedankbrief van het weeshuis
in Tuzla, Bosnië voor deze kerstactie.
Jos de Vries die destijds pastoor was, kwam

met het idee om de inzamelactie te verplaatsen naar Pasen. In de decembermaanden
zijn mensen sowieso vrijgevig en op deze
manier kwam er spreiding door het jaar. In
de jaren die er op volgden, werden er steeds
meer dozen ingezameld en ieder paar handen dat in wat voor vorm dan ook een bijdrage kon leveren aan de paasdozen-actie
was welkom.
Vele lieve mensen groot en klein hielpen haar
de afgelopen jaren mee. Na 5 jaar werden de
dozen opgehaald door de Voedselbank van
Fons en Sanne Pluyms. Tegenwoordig gaan
de Paas-dozen naar de Tilburgse Voedselbank van de gemeente. Jaarlijks worden er
ongeveer 175 dozen ingeleverd en na 14 jaar
zijn er 2342 stuks verspreid.
Dubbel feest
“Het is een feest om te doen. Dubbel feest
zelfs; een feest om te doen en een feest om
een doos te krijgen. Er was een familie die
dozen maakte, gewoon voor de gezelligheid.
Iedereen werd er zo blij van.” Aankomende
communicantjes worden ook benaderd zich
in te zetten voor de actie. Mia merkt dat ze
zo trots zijn om iets te kunnen doen voor een
ander. “Prachtig om die glunderende gezichtjes te zien bij het opstapelen van alle dozen.”
In Tilburg zijn ook kinderen die wat te kort komen. Mia complimenteert de ouders uit het
dorp. Zo kunnen we de kinderen leren om
goede dingen te doen voor de medemens.
Delen als vanzelfsprekendheid
Mia vindt geven en delen een vanzelfsprekendheid. Ze komt uit een groot gezin van
8 kinderen. Ze weet niet beter dan te delen.
Zo weet ze nog dat buurtkinderen mee aten
uit een enorme doos met appels die bij hen
thuis stond. Wanneer ze op vakantie gingen,
werd er met een ander gezin in Limburg
geruild van huis. De meisjes gingen met de
auto, de jongens sprongen op de fiets. En
natuurlijk waren vriendinnetjes welkom om
aan te haken. “Reuze gezellig!” Ze sliepen
dan in een tent in de tuin. Ook haar broers
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er zussen verrichten vrijwilligerswerk. “Dat
zit er gewoon in!”.
Tante Mia Toverfee
Ook is Mia binnen de parochie actief geweest
als vrijwilligster. Met Ine van de Boom, door
wie het jongerenpastoraat is opgericht, Marian van de Sande, Anton van Eijck en Ria van
Reijnen heeft Mia destijds veel plezier beleefd.
Maar men kan Mia ook kennen als tante
Mia Toverfee. Sinds 1995 reist ze rond met
haar poppentheater van de bibliotheek naar
scholen en van boerderij naar cultureel centrum. Ze vertelt dan verkleed als toverfee, al
presenteert ze zich nu meer als toveroma,
allerlei verhalen met haar poppen aan kinderen. Vol trots laat ze me haar collectie
poppen zien. Het geld dat ze ermee ophaalt
gaat naar de voedselbank. Levendig vertelt
ze me hoe de voorstellingen verlopen en hoe
ze inspeelt op de spontaniteit van de kinderen. “Ze kijken onder hun stoel, zingen hard
mee en roeren mee in een pan. Dat gaat dan
van voor, naar achter, van links, naar rechts.
Samen met kinderen, wordt het altijd een
prachtige voorstelling!”
Hartelijk dank!
Nu ze stopt met de paasdozen-actie wil ze
van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die haar de afgelopen jaren meegeholpen heeft hartelijk te bedanken. Mia
was aanspreekpunt “maar alleen had ik het
niet gekund.” benadrukt ze. “Heel hartelijk
bedankt!” In diaken Alexis Szejnoga denkt
ze een geschikte opvolger gevonden te hebben voor de paas-dozenactie. Hij heeft zelf
al een voedsel actie gevoerd. Mia is erg blij
en dankbaar dat hij het stokje overneemt.
“Maar natuurlijk mag hij nog altijd een beroep op mij doen.”
Met een warme jas en al glimlachend stap
ik de kou weer in. Wat een bijzondere dame,
deze Mia Savenije!

Simone van Zundert-Stokkermans

Kun je internetten in de hemel?
Omgaan met verdriet en rouw van kinderen, thuis en op school,
is zeker niet gemakkelijk. Soms kunnen ze snoeiharde vragen
stellen, waar je niet altijd raad mee weet. En wanneer een kind
of jongere overspoeld wordt door verdriet en emoties, staan veel
ouders en leerkrachten niet zelden met lege handen. Enerzijds
omdat ze misschien zelf volop in een rouwproces gewikkeld zijn,
anderzijds omdat ze zich onthand voelen om adequaat met vragen en gevoelens van kinderen of jongeren om te gaan.
Het wordt er zeker niet gemakkelijker op
wanneer je te maken krijgt met vragen rond
leven en dood die kinderen en jongeren
vanuit verschillende godsdienstig-culturele
achtergronden stellen. Boeken daarover zijn
dan moeilijk te vinden. Het boek Kun je internetten in de hemel? van Ineke Wienese
is dan ook een welkome handreiking op dit
terrein. In het boek komen kinderen en jongeren aan het woord van wie de ouders en
grootouders uit andere landen komen dan
Nederland. Vanuit verschillende culturen,
levensbeschouwingen en religies (christendom, hindoeïsme, islam, chinees boeddhisme, jodendom) vertellen ze welke gedachten, gevoelens en beelden zij hebben over
de dood en wat er volgens hen na de dood
gebeurt. Ze laten ook horen hoe en bij wie
ze steun en troost vinden bij hun verliesverhalen, welke vragen ze rond dood en leven
hebben en wat ze belangrijk vinden in hun
leven. Vaak sluiten hun gedachten en antwoorden naadloos aan bij gangbare religies
of levensbeschouwingen, soms wijken ze er
ook duidelijk van af.
Om dit boek samen te kunnen samenstellen werd in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8)
van vijf basisscholen (waaronder de Joannes XXIII-school in Utrecht) een les gegeven
over leven en dood, waarna de kinderen een
gedicht of verhaaltje hebben geschreven
en een tekening gemaakt. Met een aantal
leerlingen zijn gesprekken gevoerd. Met jongeren uit het voortgezet onderwijs werden
interviews gehouden. Al deze gesprekken

zijn verwerkt in korte verhalen en worden
afgewisseld met voorbeeldverhalen (o.a.
het indrukwekkende verhaal van Godfried
Bomans over de koning die niet dood wilde
en de verhalen over de eekhoorn en de mier
van Toon Tellegen), weetjes, interviewtjes,
tekeningen, tips en achtergrondinformatie.
Aan het eind van het boek zijn twee voorbeeldlessen over leven en dood opgenomen
en worden tips en mogelijkheden gegeven
om de kernvragen bespreekbaar te maken.
Bovendien geven deskundigen antwoord op
veel voorkomende vragen van kinderen en
jongeren en zijn er de opvattingen en rituelen van religies en levensbeschouwingen
rond rouw en dood te vinden. Het boek
biedt veel relevante informatie over hoe in
de verschillende religies wordt gedacht over
leven en dood, welke rituelen en gebruiken
daarbij horen, welke overeenkomsten en
verschillen er zijn.

Kun je internetten in de hemel? is prachtig
vorm gegeven: full colour, full page-fotopagina’s, tekeningen van kinderen in kleur,
afwisselende kaderteksten en lettertypen.
Ondanks het ‘zware’ onderwerp ziet het er
allemaal aantrekkelijk uit en nodigt het uit
om te lezen. Een boek dat leerkrachten en
docenten in het onderwijs zeer van dienst
kan zijn, maar zeker niet voor hen alléén
geschreven. Kinderen en jongeren komen
immers niet alleen op school met vragen
over leven en dood, maar stellen die even
goed thuis. En wie als vader, moeder, opa of
oma al wel eens vragen van kinderen daar-

Mis bij de Heilige Eik in Oirschot
Op donderdag 7 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 uw eigen stoeltje mee!

over krijgt, weet uit eigen ervaring dat het
antwoord niet altijd zo maar uit de mouw
geschud kan worden. Als (groot)ouders kun
je een tijd lang gewoon bladeren door het
boek en hier en daar een verhaaltje of gedichtje lezen. Het is telkens weer boeiend
en verrassend om te lezen hoe kinderen en
jongeren hun gedachten en gevoelens over
dood en leven concreet gestalte geven, en
hoe hun denken in de loop der jaren aan
verandering onderhevig is. Opvallend is dat
de traditionele beelden van hemel, hel, paradijs en vagevuur nog steeds en als bijna
vanzelfsprekend in het hun hoofd zitten. Basisschoolkinderen hebben vooral een praktische benadering, zoals: in de hemel hoef je
zeker niet naar de wc, er is geen elektriciteit,
je wordt er wel 120 jaar, het is een eindeloos
speelland en je komt er je opa en oma tegen.
Bij het ouder worden nemen de twijfels over
het bestaan van een leven na de dood toe en
worden de beelden weliswaar minder concreet, maar duiden ze toch vrijwel allemaal
op een lieflijk en aantrekkelijke plek waar
het aangenaam verblijven is.

Kun je internetten in de hemel? is bedoeld
om het praten over dood en leven met kinderen en jongeren uit de taboesfeer te halen, zowel thuis als op school. De voorbeeldlessen die in het boek zijn opgenomen,
zullen daaraan zeker kunnen bijdragen.
(Groot)ouders kunnen thuis stukjes uit het
boek voorlezen en met kinderen daarover
in gesprek gaan. Wat oudere kinderen kunnen (gedeelten van) het boek zelf lezen en
gebruiken. Aan het eind van ieder hoofdstuk
staat een bladzijde waarop ze hun eigen gedachten en gevoelens kunnen opschrijven.
Jan Simons
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De twee waaghalzen van Biezenmortel
Het is zelfs met de kennis en ‘wijsheid’ van achteraf moeilijk te
zeggen of het waaghalzen of verzetshelden waren. Waarschijnlijk
allebei. Duidelijk is wel dat twee paters uit het kapucijnenklooster van Biezenmortel in de laatste oorlogsjaren een sleutelrol
hebben gespeeld. Het zijn de paters Maurus Hackman (1902-1968)
uit Enschede en Optatus van Asseldonk (1909-1999) uit Veghel.
Het grote klooster in het nabij Udenhout gelegen Biezenmortel
is in die jaren een opleidingshuis, bevolkt door tientallen jonge
kapucijnen en hun opleiders.
Pater Maurus
In de laatste drie, zeer moeilijke, oorlogsjaren staat de net 40 jaar geworden pater
Maurus als gardiaan en rector (parochiepastoor) aan het hoofd van deze kwetsbare
communiteit. Zonder veel woorden en wars
van opsmuk leidt hij zijn medebroeders on-

verschrokken en met vaste hand de oorlog
door. Hij zit de Duitse bezetter, die een deel
van zijn klooster voor inkwartiering vordert,
dwars waar hij kan. Hij helpt, met hulp van
zijn kapelaan pater Gaudiosus van Dooren
(1898-1973) uit Boekel, joden aan onderduikadressen. Hij stimuleert parochianen
zich aan gedwongen tewerkstelling in Duitsland te onttrekken. Hij bemiddelt in conflicten met de Duitsers. Hij huisvest met medeweten van slechts een enkele medebroeder
zelfs militaire onderduikers in zijn eigen,
deels door Duitsers bewoonde (!) klooster.
Hij laat oogluikend toe dat andere kloosterbewoners zich in het diepste geheim engageren met het verzet,ook het gewapend
verzet. In het boek ‘Over d’n oorlog’ van het
Udenhoutse Heemcentrum ’t Schoor’ staat
over hem: “Gardiaan pater Maurus was een
man van daden, meer dan van woorden en
gelukkig deed hij veel dingen op eigen gezag,
De oorlog werd met oorlog bestreden, door

wetten en voorschriften van de bezetter te
overtreden. Hij smokkelde bij het leven en
zorgde er zo voor dat de vele studenten en
de rest van de gemeenschap de oorlogsjaren weldoorvoed door zouden komen.” Zo
bewaart Maurus een voorraad rogge in de
kruipruimten van de kloosterkapel. Om die
te luchten moet een broeder elke ochtend
twintig minuten eerder zijn bed uit. Verder
laat de koelbloedige gardiaan in alle vroegte illegaal aangevoerde koeien en varkens
slachten in de kelder van de watertoren,
terwijl de Duitsers boven in die toren een
uitkijkpost hebben. Het zijn slechts een paar
van de vele voorbeelden.
Pater Optatus
Bij het uitbreken van de oorlog doceert pater Optatus in Biezenmortel kerkgeschiedenis aan zijn toekomstige medebroeders.
Hij is in Rome gepromoveerd op een in het
Frans geschreven proefschrift over de kapucijnse mysticus Benedictus van Canfield. Er
zullen nog tientallen boeken in meerdere talen over franciscaanse spiritualiteit volgen,
maar nu even niet. Bij het uitbreken van de
oorlog is Optatus 29 jaar en voor de duvel
niet bang. Naast zijn docentschap assisteert
hij op zondagen de parochiepriesters in het
nabij Biezenmortel gelegen Haaren. Daar
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komt hij in contact met een gewapende verzetsgroep die naam maakt met het opvangen
en laten onderduiken van gestrande geallieerde piloten. Optatus is een man met een
vriendelijk pokerface , maar heeft stalen zenuwen. Gaandeweg raakt de spiritualiteitsdeskundige nauwer bij het verzet betrokken.
Hij vervoert wapens in de kap van zijn pij en
werkt samen met de Haarense dorpsonderwijzeres To Vermeer met wie hij zijn leven
lang contact houdt. Met toestemming van
gardiaan Maurus neemt Optatus onderduikers in het klooster op. Het al genoemde
boek ‘Over d’n oorlog’ daarover: “Diverse
malen kwam er controle waarbij 3 á 4 auto’s
in volle vaart de kloostertuin inreden en
vervolgens de kloostertuin uitkamden. De
kloosterlingen werden dan gedwongen in
de tuin op een rij te gaan staan. Soms werd
bij zo’n razzia flink aan hun haar getrokken
om te testen of de baard wel echt was. Nooit
werd er een onderduiker gevonden.” Letterlijk levensgevaarlijk is een actie van Optatus
waarbij hij studenten in hun mantels van de

Duitsers gestolen munitie laat vervoeren,
voorwendend dat ze op bedevaart zijn naar
Onze Lieve Vrouw in Oisterwijk. Het loopt
goed af. De munitie – 4000 patronen en ongeveer 30 klio dynamiet - komt veilig aan bij
de ondergrondse van Oisterwijk waarmee
Optatus ook samenwerkt. “Deze pater kreeg
hiervoor later het verzetsherdenkingskruis
opgespeld . Het waren toen spannende dagen voor pater Optatus”, constateert het
boek ‘Over d’n oorlog’ met gevoel voor understatement .
Na de oorlog
Behalve dat hij in 1985 uit handen van expremier Van Agt (CDA) het verzetsherdenkingskruis ontvangt en zijn verzetswerk in
verschillende boeken aandacht krijgt, staat
de naam van Optatus ook op een in 2002
opgericht verzetsmonument in het natuurgebied Kampina. Dat herinnert aan verzetsmensen die daar zo’n 130 geallieerde militairen voor de Duitsers verborgen hielden.
Ook bij de onlangs in het vroegere grootseminarie van het bisdom Den Bosch gehouden tentoonstelling ‘Haaren in oorlogstijd
1939-1946’ valt de naam van Optatus. Zelf
heeft hij nauwelijks een woord aan zijn verzetsverleden gewijd. Na de oorlog wordt hij
‘ter afkoeling’ tot zijn ongenoegen drie jaar
leraar aan het kleinseminarie van de kapucijnen in Voorschoten. Daarna gaat hij in Biezenmortel weer door met doceren en met
wetenschappelijk onderzoek – vanaf 1964
tot zijn dood in 1999 vanuit Rome - en krijgt
internationale bekendheid door zijn vele
publicaties en lezingen over franciscaanse
spiritualiteit.
De gebruikelijke driejaarlijkse termijn als
gardiaan loopt voor Maurus af op 9 november 1945. Maurus , een verbaal en muzikaal
zeer begaafd man die graag plaagstoten
uitdeelt, is en blijft een rusteloos en onder-

nemend man. Voor de oorlog werkte hij in
Polen. Na de oorlog gaat hij naar Canada om
daar een kapucijnenseminarie te runnen,
maar hij kan er niet aarden. Terug in Europa
komt hij via Oostpriesterhulp in Duitsland
terecht. Hij werkt er in de zielzorg en wordt
in 1959 pastoor in Bebra. Bij zijn dood in
1968 blijkt hij bij zijn Duitse parochianen ongekend geliefd. In een ‘In Memoriam’ karakteriseren zijn medebroeders hem als ‘druk
en beweeglijk tot op het wilde af’ en zeggen
over zijn gardianaat in Biezenmortel/Udenhout tijdens de oorlog: “Onverschrokken
en dikwijls roekeloos zorgde hij voor het levensonderhoud van zijn grote communiteit.
Hij smokkelde en handelde in het groot en
zat tot over zijn oren in de illegaliteit. Udenhout was een van de weinige kloosters waar
nooit iemand honger hoefde te lijden, maar
velen hielden hun hart vast dat deze avontu-

rier nog eens tegen de lamp zou lopen.
Het gebeurde gelukkig niet.”

Piet van Asseldonk

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:
Wim Maarse
Cees van der Poel
Pastoor Pieter Scheepers
Frank Scheffers
Simone van Zundert-Stokkermans.
Diverse foto’s:
Masja Vlaminckx-Roosen
Wim Koopmans
Ontwerp & vormgeving:
Arjan Robben
Drukwerk:
Elka – Tilburg
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Op bedevaart naar Peerke Donders
Peerke Donders heeft het grootste deel van zijn leven gewoond
en gewerkt tussen de melaatsen in Batavia, in de binnenlanden
van Suriname. Zijn grote betekenis werd in 1982 door paus Johannes Paulus II onderstreept door hem zalig te verklaren. Maar al
veel eerder werd hij, niet alleen in Suriname, maar ook in Nederland, als een heilige beschouwd.
Als je op bedevaart wilt naar Peerke Donders, is het niet vanzelfsprekend waar je
naar toe reist. Ga je naar Suriname of blijf
je in Nederland? Ik ben in Nederland gebleven en op een zonnige doordeweekse middag naar Tilburg gereisd. Niet dat ik niet op
bedevaart zou willen naar de kathedrale basiliek in Paramaribo of naar de voormalige
melaatsenkolonie te Batavia, maar afstand
en budget houden me in Nederland. En dat
is absoluut niet tegengevallen. Het bedevaartsoord in Tilburg is de moeite waard
om te bezoeken. Laat ik eerst het leven van
Peerke schetsen.
Peerke in Tilburg
Peerke werd op 27 oktober 1809 op de Heikant te Tilburg geboren en dezelfde dag naar
de parochiekerk van het Goirke gebracht om
te worden gedoopt. Peerke was de zoon van
Arnold Donders en diens derde vrouw Nellie van den Brekel. Hij kreeg nog een broertje, Martin genaamd, maar toen hij zes jaar
oud was stierf zijn moeder. Vader Donders
trouwde voor de vierde maal, nu met Johanna Marie van de Pas, die een voortreffelijke
stiefmoeder was.
Tot zijn twaalfde jaar zat Peerke op de lagere
school en daarna hielp hij thuis zijn vader.

Een fabrikant leverde garen en andere benodigdheden zodat ze thuis lakense stoffen
konden weven. Het weefgetouw stond in de
weefkamer, die samen met een schuurtje en
een huiskamertje de woning vormde. Achter
het weefgetouw zat Peerke dikwijls te bidden. Hij wist al vanaf zijn vijfde jaar dat hij
priester wilde worden. In 1831 vroeg hij de
pastoor om te helpen bij de realisatie van
deze vurige wens. Hij was namelijk niet de
slimste en bovendien arm. Omdat Peerke
zo vasthoudend was, besloot de pastoor
een deel van zijn studie te betalen. Zo kon
Peerke als huisknecht op het kleinseminarie
gaan werken en in zijn vrije tijd studeren. Hij
deed daar zo zijn best dat de directeur en de
leraren hem de gelegenheid gaven om ook
lessen te volgen. Ondanks dat de prestaties
tegenvielen, slaagde hij in 1837.Hij ging voor
verdere studie naar de redemptoristen. Die
adviseerden hem om naar de missie te gaan.
In 1841 werd hij priester gewijd en nog geen
jaar later vertrok Peerke naar de missie in
Suriname.
Peerke in Suriname
Peerke ging aan het werk als pastoor in Paramaribo. Hij stond spoedig bekend als een
goedgeefse man. Van wat hij bezat, of dat
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Op het monument - bij de ingang van het Peerke
Donders Park - zijn verschillende stadia in het
leven van Peerke uitgebeeld. Hier zijn bidden en
werken tussen de indianen en marrons.

nou zijn maandelijkse kleine inkomen, zijn
eten of kleding betrof, schonk hij vrijwel
alles weg. Veel ging er naar de slaven. Dat
was de enige manier waarop hij kon protesteren tegen de slavernij waarvan hij zo
gruwde.
Eind 1855 werd Peerke benoemd tot pastoor
van Batavia, een ‘dumpplaats’ voor melaatsen. Gemiddeld woonden er 500 melaatsen.
Jaarlijks stierven er ongeveer 150 en kwam
er een min of meer gelijk aantal nieuwe leprapatiënten bij. Ze hadden geen bed om
in te liggen, slechts een afdak boven hun
hoofd. In de begintijd was er geen verplegend personeel, geen sanitaire voorzieningen en het water uit de putten was brak.
Peerke zou 27 jaar op Batavia doorbrengen.
Hij zette zich ijverig in voor zowel de verbetering van de leefomstandigheden als het
winnen van zieltjes. In beide was hij succesvol. Hij kreeg gedaan dat de hutten voorzien werden van houten vloeren en dat er
gezonde medewerkers werden aangesteld.
En gestorvenen werden niet langer in een
doek ter aarde besteld, maar voortaan in
een houten lijkkist. De lepralijders ervoeren
dit als wezenlijk voor een fatsoenlijke begrafenis.
Peerke was als wereldgeestelijke naar Suriname gekomen. Maar in 1865, twee jaar
na de afschaffing van de slavernij, werd de
katholieke missie in Suriname door het Vati-

caan overgedragen aan de redemptoristen.
De in Suriname aanwezige wereldgeestelijken stonden voor de keuze terug te gaan
naar Nederland of zich aan te sluiten bij de
redemptoristen. Peerke Donders en een
collega besloten tot het laatste. De redemptoristen benoemden Peerke opnieuw voor
Batavia. Nu was hij er in gezelschap van een
medepriester. Dit gaf hem de kans om zijn
missie verder uit te breiden tot de inheemse
bewoners van Suriname. In 1862 wist hij 662
indianen te dopen. Peerke richtte zijn aandacht echter ook op de marrons, gevluchte
slaven die in het oerwoud woonden. In 1863
had hij voor het eerst contact met hen. Ze

zaten echter niet op hem te wachten. Ze hadden absoluut geen goede ervaring met de
blanken. Maar Peerke hield vol en uiteindelijk
groeide ook hier het aantal bekeerlingen.
In de jaren die volgden, begon Peerke steeds
meer te sukkelen met zijn gezondheid. Uiteindelijk kon hij niet meer lopen. Eind 1886
verslechterde zijn toestand nog verder en
in de middag van 14 januari 1887 haalde de
dood hem. De volgende morgen werd hij begraven op het kerkhof van Batavia. In 1901
werd het stoffelijk overschot begraven achter de kathedraal van Paramaribo en twintig
jaar later kreeg Peerke een graf in de kathedraal.

Ziekenzalving
In deze tijd van priestertekort moet iedereen erkennen dat de priester onmogelijk
24 uren per dag en 7 dagen per week beschikbaar kan zijn voor de toediening van
het Sacrament der Zieken. Mensen kunnen
in noodsituaties niet altijd meer rekenen
op het ontvangen van dit Sacrament. “Bij
het ontbreken ervan zijn er andere mogelijkheden om Gods nabijheid voor de mens
in stervensgevaar in religieuze tekenen van
vergeving en verzoening, troost en bemoediging zichtbaar te maken” aldus de Bisschoppen van Nederland in 1982 in hun brochure: “pastoraat in ziekenhuizen”. Wij doen
ons uiterste best… maar laten we samen
niets aan het toeval overlaten, want toeval
is noodlot, en zorgen voor elkaar komt van
God!
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Geboortegrond als bedevaartsoord
Wie dit verhaal kent, zal het Peerke Donders Park met eerbied en misschien ook
wel in stilte betreden. Het geboortehuisje
trekt de aandacht. Binnen is het goed voor
te stellen hoe Peerke achter het weefgetouw zat of op de rand van de bedstede.
Achter het huisje is een waterput. Aan het
water wordt wonderdadige, geneeskrachtige werking toegeschreven. Zo werd met
water uit deze put het gezwel op een been
van Lowieke Westland gekoeld. Het jongetje genas prompt en door dit wonder is
Peerke Donders zalig verklaard. Bij de put
kom ik geen mensen tegen. Wel in de houten kapel naast het geboortehuisje. Zo’n
zeven of acht mensen zitten in stilte bidden. Ik blijf een half uurtje en merk dat er
met regelmaat iemand naar binnenloopt
om een speciaal Peerke Donderskaarsje
aan te steken. Daarna loop ik de kruisweg,
alleen maar in mijn hand het boekje ‘Bidden met Peerke Donders’. Ik overweeg de
lijdensweg van Christus en teksten over
Peerke zetten me aan het denken over
het voorbeeld dat hij voor ons nu is. Onder de indruk van de kruisweg betreed ik
het Peerke Donders Paviljoen. Dit is een
museum voor Naastenliefde. Niet alleen
wordt er de herinnering aan Peerke levend
gehouden, er is ook ruime aandacht voor
de Werken van Barmhartigheid. Pakkende
voorbeelden van naastenliefde zoals we
die nu kennen, worden in beeld gebracht
en nodigen uit tot bezinning. Het is zeer
imposant en roept bij mij de behoefte op
nog een moment naar het kerkje terug te
gaan, om zoals velen reeds gedaan hebben
een kaarsje aan te steken en opnieuw te
bidden.

Ellen Kleinpenning

Sint Job wordt 25
De historische Sint Job-bedevaart van Enschot is dit jaar op
zondag 17 mei; op het kerkplein van de Sint Caeciliakerk van
Enschot speelt zich dan het pleinfeest af. In zijn huidige vorm
wordt het al sinds 1991 georganiseerd en het trekt elk jaar enkele duizenden bezoekers. Het is een gezellige, dorpse activiteit
vol folkloristische en culturele accenten, voor heel Berkel-Enschot en omgeving.
Vroeger trokken grote groepen pelgrims
langs de Enschotsebaan naar de kerk van
Enschot om daar te bidden en de heilige
man Job aan te roepen tegen zweren, gezwellen en andere huidaandoeningen. In de
kerk richtte je een gebedje bij het oude Job-

kamelen, vijfhonderd span runderen, vijfhonderd ezelinnen en zeer veel dienstvolk.’
Maar de duivel wedde met God dat Job zijn
geloof zou verzaken als zijn voorspoed hem
werd ontnomen, en hij trof hem zwaar: Job
verloor zijn geliefden en heel zijn rijkdom,

en dat zal wel de reden zijn dat het boek Job
altijd zoveel belangstelling heeft getrokken.

beeld, je stak een kaars aan en gooide een
cent in het offerblok. Rondom de kerk was
het een gezellige drukte: handelaars boden
hun waren aan, je kocht scharren aan de
viskraam en nam een drankje in de herberg
aan het plein.
Zo is het honderden jaren geweest. Maar
vanaf de zestiger jaren taande de belangstelling, en de bedevaart zou vermoedelijk
verdwenen zijn, als de Stichting Sint Job zich
niet vanaf 1991 had ingespannen om het
evenement te behouden. Aan de eeuwenoude traditie werd een nieuwe invulling gegeven. En met succes: Sint Job is weer een
levende bedevaart voor de bewoners van
Berkel-Enschot en omstreken. Dit jaar is de
25e Job-bedevaart ‘nieuwe stijl’, alle reden
voor een extra feestelijke viering!

hij belandde in opperste armoede en onder
de zweren op de mesthoop. In het boek Job
lezen we dan hoe zelfs Jobs vrienden hem
verlaten, hoe hij desalniettemin standvastig
en oprecht blijft en zijn geloof behoudt, en
hoe hij uiteindelijk zijn gezondheid en zijn
geluk herkrijgt. Het is een mooi lijdensverhaal, waaruit je moed en lering kan putten,

Wie was Job eigenlijk?
Job is de hoofdfiguur uit het Oudtestamentische boek Job. ‘Er leefde in het land Oes
eens een man, die Job heette; hij was onberispelijk en rechtschapen, vreesde God en
vermeed het kwaad. Zeven zonen en drie
dochters waren hem geboren. Hij bezat
zevenduizend stuks kleinvee, drieduizend
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De Jobzondag van 17 mei begint met een Jobviering om 10.30 uur in de Sint-Caeciliakerk,
gevolgd door het pleinfeest in de middag.
Een bonte mengeling van muziek, straattheater, oude ambachten, kinderactiviteiten,
in en buiten de kerk. Ondanks de gezellige
drukte kan iedereen zich vermaken bij de
stands en genieten van muziek, vermaak en
een pintje in goed gezelschap.
Al jarenlang vullen we dat verhaal aan met
een bezinnende Job/Mozaïekavond. Dit jaar
is dat op 13 mei, woensdagavond in de Sint
Caeciliakerk om 20.00 uur. Commissaris van
de Koning Wim van de Donk zal dan de Joblezing verzorgen.
U bent van harte uitgenodigd voor de Joblezing en voor het pleinfeest! De toegang is
vrij. De jarige Job verwacht u.

Jos Loonen
Voorzitter Stichting Sint Job Berkel-Enschot
www.sintjobenschot.nl

De parochie als app
Download via de appstore / playstore “Onze Kerk” en
vul Johannes XXIII in.
Op die manier volgt u dag en nacht het wel en wee van onze parochie op uw telefoon
of tablet.

Wegwijzer in de
H. Paus Johannes
XXIII-Parochie
De Heilige Paus Johannes XXIII-parochie
beslaat de parochiekernen Berkel – Enschot –
Udenhout – Biezenmortel. Het pastorale team
bestaat uit pastoor-teamleider P. Scheepers,
pastor G. Looyaard en diaken A. Szejnoga met
assistentie van pater S. van Laarhoven.
E-mail: info@johannesxxiiiparochie.nl
Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook www.facebook.com/
Johannes23parochie
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 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

Social media
Volg je ons ook al via facebook en Twitter?
www.facebook.com/
johannes23parochie

Twitter: @johannes23p
Twitter: @pastoorpieter

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

Johannes XXIII Parochie
Berkel • Enschot • Biezenmortel • Udenhout
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