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Ik ga verhuizen
Met ingang van 1 december 2015 zal ik de Johannes XXIIIparochie en in het bijzonder Berkel-Enschot gaan verlaten.
Na overleg met bisschop Hurkmans is mij namelijk gevraagd om als pastoor aan de slag te
gaan in de Franciscusparochie Asten-Someren; (bestaande uit de voormalige parochies
van Asten, Heusden, Lierop, Ommel en Someren) onder de rook van mijn geboortedorp
Mierlo-Hout (Helmond), in de Peel.

Dank voor al je waarderende woorden
Dank voor al je fijne attenties
Dank voor je bemoediging
Dank voor je voortdurende aanwezigheid
Dank voor al je vriendschap
Dank voor je solidariteit
Dank voor het nieuwe wegen inslaan
Dank voor je standvastigheid

Maar ik ga niet zonder afscheid te nemen.
Ik heb namelijk 10 goede jaren gehad in
Berkel-Enschot en ben heel dankbaar voor
de betrokkenheid van de parochianen die ik
in de afgelopen jaren heb mogen ervaren.
Dankzij de betrokkenheid en de hartelijkheid van velen heb ik pastoor kunnen zijn.

Dank voor wie je bent geweest
Dank voor wat je hebt gedaan
Dank voor wat je hebt betekend

Dank voor je inzet en enthousiasme
Dank voor je steun bij mijn geloofsvragen
Dank voor het meevieren van het leven
Dank voor het medeverantwoordelijkheid
dragen

Een hartelijke groet en tot ziens!
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Ik ga per december mijn intrek nemen in de
pastorie van Asten:
Kerkstraat 2, 5721 GV Asten

Pieter Scheepers, pr

Het Sint Willebrorduskoor 50 jaar
Tijd voor een feestje
Op uitnodiging van Frans van Breugel, voorzitter van het gemengd koor haak ik op een maandagavond in september aan
bij een vergadering van het bestuur van het gemengd koor. Aanleiding hiervoor is het jubileum van het Sint Willebrorduskoor.
En wat voor jubileum! Het gemengd koor bestaat dit jaar maar
liefst 50 jaar, reden genoeg voor een feestje.
Het gemengd koor in een notendop

“Het Sint Willebrorduskoor werd in 1965
opgericht door Jan Smits”, vertelt bestuurslid en tevens 2e dirigent van het herenkoor
Theo Vugts trots. Destijds vervulde Jan Smits
de rol als dirigent. Hij bleef aan als dirigent
tot 2004. Hij bleef na 2004 nog wel verbonden aan het koor, weliswaar niet in de rol
van dirigent maar als koorlid samen met zijn
vrouw. Theo Vugts en Monique Joosten namen het stokje van Jan Smits over tot 2006.
Daarna vervulde Peter van Aerts de rol als
dirigent.
Op dinsdagavond van 19.45 - 22.00 uur zorgt
hij samen met het koor voor een sfeervolle
repetitie.
Pieternel van Oosterhout, eveneens lid van
het bestuur laat zichzelf het manusje van
alles noemen. Zij wijdt het aan de dirigent
dat de leden van het koor nooit een repetitie verstek laten gaan. “De sfeer binnen het
koor is heel goed.” lacht ze. Naast de repetities zijn er een hoop activiteiten waaraan de
leden een hoop lol beleven. Wandelingen,
een bezoek aan het poffermuseum, een walking dinner, fietstochten, het jaarlijks optreden tijdens het Caeciliafeest... zomaar een
greep uit de tal van activiteiten.
Hans Krist die de functie van secretaris binnen het bestuur vervult, is lovend over het
repertoire. “Glorious Kingdom dat rondom

kerst wordt gezongen is een en al swing!”.
Zijn ogen beginnen te twinkelen en hij begint
te zingen. Swingen doet het inderdaad! Mendelssohn, Mozart, Bruckner, Gretchaninoff,
Charpentier zijn enkele componisten, wiens
nummers worden gezongen. Het is een zeer
gevarieerd repertoire!

Het gemengd koor, iets voor u?

Anno 2015 bestaat het koor uit 30 leden,
waarvan 5 tenor, 5 bas, 10 alten en 10 sopranen. Wat de leden van het koor kenmerkt,
is hun grote aantal dienstjaren binnen het
koor. De gemiddelde leeftijd is 70 plus. Men
is er niet weg te branden! Wel loopt het
aantal mannen de laatste jaren wat terug.
Dit is dan ook iets wat het bestuur zorgen
baart. De terugloop van het aantal leden
is inherent aan de ontkerkelijking. Het bestuur heeft op verscheidene manieren aan
ledenwerving gedaan. Helaas met weinig
resultaat. Het bestuur maakt via deze weg
van de gelegenheid gebruik van om zich tot
u te richten. Bent u een liefhebber van zang?
Meld u zich dan onmiddelijk aan via een van
de bestuursleden! U bent van harte welkom!

september tijdens een feestelijke Eucharistieviering. De Misa Ciolla van Ariel Ramírez
werd ten gehore gebracht en hoe! Het koor
werd ondersteund door onder andere panfluit en gitaar. De kerkgangers konden zich
als echte gaucho’s op de Argentijnse pampa’s wanen. Na de heilige mis werd met
organisten, oudleden en het kerkbestuur
gefeest bij partycentrum van Opstal. Daar
werd gezellig nagepraat en bijzondere herinneringen opgehaald uit de afgelopen 50 jaar
van het gemengd koor.
Daarnaast is er ter ere van het 50 jarig jubileum een Kroniek uitgebracht, waarin de jaren
2000 - 2015 eens uitgebreid worden belicht.
Een mooi document aan zoveel mooie herinneringen!

Naar de Argentijnse pampa met het
Sint Willebrorduskoor

De Vierklank feliciteert het Sint Willebrorduskoor met hun 50 jarig jubileum!

Een 50 jarig jubileum moet natuurlijk gevierd worden en dat gebeurde op zondag 27
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Simone van Zundert - Stokkermans

Laudato si: wees geprezen, o heer!
Zo begint de jongste encycliek van paus Franciscus aan alle
mensen van goede wil. Het is een brief over de ecologie, over alles wat met het aardse bestaan te maken heeft. En hij gebruikt
daarvoor de woorden van het Zonnelied van Franciscus van Assisi: Laudate e benedicete, mi Signore.
Franciscus kennen we als de man die voor
de vogels preekte, een wolf temde en goed
was voor al wat leeft. Daar hebben we Werelddierendag naar genoemd.
Van huis-uit was hij een fuifnummer. Zijn
vader was rijk als textielbaron en hij wilde
maar al te graag dat zijn zoon hem zou opvolgen. Aanvankelijk leek het er ook op,
maar door allerlei voorvallen, o.a. een stedenoorlog, was Franciscus veranderd. Hij
zag dat rijk speelde met rijk en dat de armen het nakijken hadden. Dat onrecht in de
samenleving kon hij niet hebben.
Toen kwam er een grote verandering in
zijn leven. Hij ontmoette een melaatse. Hij
schrok, maar hij zag in zijn ogen de mens
die enorm leed. In de kerk van San Damiano hoorde hij kort daarna een stem van
het kruis tot hem zeggen: Franciscus, ga en
herstel mijn huis! Hij was er door geraakt
en hij begon haastig te metselen en te timmeren totdat hij begreep dat het ging om
de geloofsgemeenschap, om heel de samenleving.
Hij ging er meteen vol voor. Hij gaf alles weg
wat hij had en ging leven als een zwerver.
Idealisten kennen weinig grenzen en dan
kun je veel bereiken. Al gauw had hij een
groepje kameraden en samen gingen ze

overal het Evangelie uitleggen aan de mensen door ze te laten aanvoelen dat het echt
een Blijde Boodschap is die je moet beleven. Franciscus was als een warmtebron
als een vuurtje in de samenleving. Hij zei:
Heel de wereld is mijn huis. Niets is van mij,
maar ik mag alles benutten. Ik voel me vrij!
Daarom kon hij genieten van de schepping.
Als een dichter zong hij over de elementen
als zon en maan. Hij noemde iedereen zijn
broeder en zuster. Dat beschouwt Franciscus als zijn boodschap: eerbied voor God
en respect voor iedereen, zelfs voor de sultan van Egypte met wie hij vrede sloot over
het Heilig Land.
Dat lied om de schepping laat paus Franciscus klinken als achtergrond bij zijn encycliek:

‘Laudato si’. Hij spreekt over ‘ons gezamenlijk
huis’. Hij zegt: “Nooit hebben we dat huis zo
mishandeld en verwond als in de laatste twee
eeuwen!” Hij wijst op de wegwerpcultuur, de
biodiversiteit, de waterproblematiek en de
opwarming van de aarde. Het vissenbestand
in de zee blijkt in no time bijna gehalveerd.
Wat zich in miljoenen jaren heeft gevormd
aan grondstoffen zoals olie en ertsen of regenwouden wordt in nog geen 100 jaar helemaal opgeslorpt. Dit alles uit zucht naar bezit
en macht. We zijn rentmeester van de schepping, maar we gedragen ons als een rover.
Bij Sint Franciscus stond ‘heel rijk’ tegenover
‘heel arm’. Het is na acht eeuwen niet veel anders. Het milieuprobleem is daarom vooral
ook een sociaal probleem.
De armen werken voor een hongerloontje
onder erbarmelijke omstandigheden. Shell
e.a. tappen de olie en laten de zooi achter.
Corruptie heerst alom, wat resulteert in oorlogen.
Sint Franciscus zei: Als ik bezittingen zou hebben moest ik wapens kopen om me te verdedigen. We zien het voor onze ogen, zegt de
paus. Het Westen levert voor miljarden aan
wapens waar rebellen in dankbaarheid elkaar de kop in - of afslaan. Wij ontvangen de
rente in de vorm van duizenden ontheemden
die, helemaal kaalgeplukt door criminelen,
naar ons vluchten.
Volgens de paus moet er een integrale aanpak
komen, want alles hangt met alles samen. Er
moet een dialoog komen tussen leiders met
gezag, die zich verantwoordelijk weten voor
hun medemensen, voor het milieu. Een dialoog zoals Franciscus met de vogels, de wolf
of de sultan. Dan bouw je aan een nieuwe gemeenschap van mensen die respect hebben
voor de schepping, maar vooral voor elkaar.

Br. Richard van Grinsven
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God dienen en gelukkig zijn
Over geluk en de zin van ons leven is al eeuwenlang nagedacht en
zijn al vele boeken vol geschreven. “Ieder is smid van zijn eigen
geluk”, lezen we bij een oude Romeinse geschiedschrijver. Wat recenter: “Geluk is als je voor elkaar een beetje transparant wordt”,
vindt Huub Oosterhuis. En Nelson Mandela heeft ooit eens gezegd dat het belangrijkste is om mensen geluk te schenken. Maar
zoals het met alles is: ook gelukkig worden gaat niet vanzelf.
Waartoe zijn wij op aarde?

Over het antwoord op de vraag waartoe
wij op aarde zijn bestond bijna honderd
jaar geleden geen enkele twijfel: “Wij zijn
op aarde om God te dienen en daardoor
in den hemel te komen.” Zo luidde althans
het antwoord op de eerste vraag in de
schoolcatechismus van 1920. De schoolgaande jeugd van de vijftiger jaren bofte,
want in de catechismus van 1948 kwam
ook het aardse leven als gelukzalige plaats
in beeld: “Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hiernamaals gelukkig te zijn.” Pure winst, zou je zo zeggen,
want het werd ons gegund om ook hier op
aarde al gelukkig te zijn. Maar ondertussen
zijn we in de eenentwintigste eeuw beland
en klinken deze antwoorden toch wel wat
gedateerd. Want God dienen, in de hemel
komen en gelukkig zijn in het hiernamaals
zijn vandaag de dag niet meer zo’n vanzelfsprekende en betekenisvolle woorden en
begrippen. Maar hoe zou het antwoord
anno 2015 dan wél kunnen luiden?

Aards paradijs

Het woord ‘paradijs’ is afkomstig uit het
Perzisch en betekent oorspronkelijk ‘ommuurde tuin’. In Bijbelse termen wordt het
aards paradijs ‘Hof van Eden’ genoemd,
liggend in de vruchtbare vlakte tussen
de rivieren Eufraat en Tigris. Momenteel
helaas geen gebied om je er gelukkig te
kunnen voelen. Maar ook wat dichterbij,
in Europa, vinden we paradijselijke tuinen
zoals die van het Alhambra in Granada,
welke vaak de aardse vorm van de zevende
hemel worden genoemd. Wie deze heerlijkheden ooit heeft bezocht, zal dat zeker willen beamen. En misschien nóg wat
dichterbij huis: hoe vaak hoor je niet dat
de eigen tuin ‘ons eigen klein paradijsje’
wordt genoemd?

Hiernamaals

Met gelukkig zijn in het hiernamaals ligt
het wat gecompliceerder. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat traditionele
beelden van hemel, hel en vagevuur nog
steeds en als bijna vanzelfsprekend in de
hoofden van velen zitten. Kinderen hebben vooral een praktische benadering en
bij het ouder worden nemen de twijfels

over het bestaan van een leven na de dood
toe. Maar de beelden duiden vrijwel allemaal op een lieflijke en aantrekkelijke plek
waar het aangenaam toeven is. Het hiernamaals is in de loop der tijden op vele
manieren voorgesteld en beschreven. Een
kwartiertje surfen op het huidige Internet levert een rijke hoeveelheid visies en
beelden op. Klassiek voorbeeld is natuurlijk nog altijd Dante’s Divina Commedia uit
de dertiende eeuw, waarin de Florentijnse
dichter een fictieve reis beschrijft door het
hiernamaals: hel, hemel en vagevuur. Al
lezend kom je al snel tot de conclusie dat
je hel en vagevuur maar beter kunt mijden, wil je tenminste hiernamaals gelukkig
zijn. Hoewel… in een van de vele rijkelijk
geornamenteerde Italiaanse kerkjes trof
ik aan weerszijden van de toegangsdeur
eens twee fresco’s aan: links met daarop
een voorstelling van de hel, rechts hemelse taferelen. En eerlijk gezegd leek het me
op links toch een stuk gezelliger dan op
rechts… Maar zoals meestal het geval is:
schijn bedriegt natuurlijk.
Over het hiernamaals kunnen we eigenlijk
weinig zinnigs zeggen. Nee, dit betekent
geen ontkenning van een leven na de dood
of twijfels over uitingen van bijna-doodervaringen. Maar in het hiernamaals is nog
nooit iemand geweest, laat staan teruggekomen om er uit eigen ervaring over te
kunnen vertellen. Dat je er gelukkig kunt
zijn, lijkt mij boven alle twijfel verheven.
Maar alle aardse definities van dat geluk
schieten tekort, omdat het daar om dimensies gaat die voor ons totaal onbekend
zijn en ons vooralsnog ver boven de pet
gaan. Jammer misschien, maar dat is wel
de werkelijkheid.

Dicht bij huis

Een gelukkig leven is de wens van iedereen. En ook al mocht je soms denken niet
voor het geluk geboren te zijn: het is voor
iedereen mogelijk om gelukkig(er) te worden. Natuurlijk kan niet iedere dag een
feest zijn en ons levenspad gaat niet altijd
en alleen maar over rozen. Onze dagelijkse
zorgen laten niet altijd plaats voor geluk.
Iedereen houdt butsen aan het leven over,
iedereen wrijft van tijd tot tijd wel eens
over een pijnlijke plek in zijn of haar leven.
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Tegenslag en teleurstelling horen er nu
eenmaal bij en we krijgen er allemaal mee
te maken. Zeker als je wat ouder wordt,
blijkt niet alles meer zo vanzelfsprekend
te zijn en doorzie je de betrekkelijkheid
van veel dingen. Dat is de harde realiteit.
En ook weten we het allemaal: luxe en rijkdom, geld en macht maken niet gelukkig,
geluk betreft niet alleen jezelf, zit ‘m niet
in allerlei glimmer en glamour, maar juist
vaak in de kleine dingen. Bijvoorbeeld:
dankbaar zijn en ervan genieten dat je
’s morgens wakker wordt met weer een
mooie dag voor de boeg. Waardering hebben voor die prachtige bos bloemen of de
ansichtkaart die je op een doordeweekse
dag zomaar aangereikt kreeg. Blij zijn dat
je afgelopen week eindelijk het doel hebt
bereikt waar je al maandenlang naar toe
aan het werken was. Maar ook: een arm
op de schouder van je maatje die even
niet zo lekker in z’n vel zit. Een luisterend
oor voor je collega die de balans tussen
thuis en werk kwijtgeraakt is. Een helpende hand voor iemand die naast je
woont en minder mobiel is. Oog hebben
voor wie het niet zo breed heeft. Je open
stellen voor het verhaal van een verdrietige of teleurgestelde vriend of vriendin.
Kortom: de zin van alles en het geluk voor
je zelf zit ‘m vooral in het ontplooien van
je talenten en gaven die je hebt gekregen
om je medemens tegemoet te treden en
terzijde te staan, ieder naar eigen vermogen. Zo is geluk binnen ieders handbereik
en zijn de geluksmomenten meestal dicht
bij huis te vinden. God dienen is zodoende minder moeilijk dan je denkt, kan gemakkelijk zonder allerlei vrome praatjes
en met twee benen op de grond, ook buiten paradijselijke tuinen.

Jan Simons

Een katholieke uitvaart
Sinds tijden is hij weer eens in een katholieke kerk geweest.
Zijn vriend was dodelijk verongelukt. Plotseling staat de dood
midden in zijn leven. Die katholieke kerkdienst voorafgaand
aan de crematie heeft hem goed gedaan. Hij vertelde thuis wat
hij gehoord en gezien had daar in de kerk.
Preek

“Die voorganger had wel een goed woordje.
In tegenstelling met wat je tegenwoordig
steeds meer hoort sprak hij daar over een
leven na de dood. Ik heb het woord hemel
niet gehoord. Mijn vriend werd ook niet de
hemel in geprezen, maar hun geloof zegt
wel dat ze alle vertrouwen hebben dat hij
ook nu leeft. Een tijdloos leven, een nieuwe
manier van zijn, het is voor elke mens weggelegd, ook voor hem. Zo kostbaar is een
mensenleven dat dit niet begrensd is door
geboorte en dood.”……..Hij was even stil…..

“Dit hoort wel echt bij het katholieke, christelijke geloof. Gek, ik heb er nooit zo over
nagedacht, maar het troost me wel nu ik
hem mis.”

Zang

“Zongen ze ook in de dienst of draaiden ze
cd’s?” vroegen zijn kinderen. “Ja, ze zongen. Maar in die liederen, deftig ‘gezangen’,
klinkt weer dat zelfde geloof en vertrouwen
dat die voorganger ook uitsprak. Ik lees het
maar voor uit het boekje van de dienst: De
dode zal leven. De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op, het licht van de morgen”.
…Weer was hij even stil. …”Aan het eind zongen ze In Paradisum, een Latijns lied, toen
hij de kerk werd uitgedragen. Daar ook weer
over dat leven na de dood: ‘engelen geleiden
je naar het paradijs’, ‘zij zullen je ontvangen
en daar zul je rust vinden.’

Wierook en water

‘s Avonds vertelt hij aan zijn vrouw wat
diepe indruk op hem gemaakt heeft. “Aan
het eind van de dienst ging die voorganger dicht bij de kist staan en zei zoiets van:
“Toen jij aan het begin van je leven gedoopt
bent met water, is jou leven beloofd, voor
eeuwig en altijd. Wij vragen dat die belofte
nu in vervulling mag gaan.” Het werd doodstil in de kerk en in die stilte liep zij rond de
kist en besprenkelde die met water. ...Daarna zag ik rook omhoog kringelen. “En nu,”
zei hij, “brand ik wierook. Dat, zoals
deze rook opstijgt, zijn leven met alle goeds
moge komen voor het gezicht van zijn God.”
Toen liep hij weer rond de kist en bewierookte hem. Het bleef stil in de kerk en ook
in mij.”
Een bewogen dag liep naar het eind. Hij
haalde een flesje bier uit de koelkast. Weer
terug op de bank, mijmerde hij hardop
voor zich uit: “Die katholieken hebben bij
een uitvaart woorden en gebaren, die meer
zeggen dan een heel interview over leven
en dood. Dat ze er in Gods naam zuinig op
zijn.”
Hij dankte zijn vriend. Hij had hem aan het
denken gezet en hem gevoelig gemaakt
voor een bepaalde manier van leven. En dat
nadat hij overleden was.

Tekst: Gerard Geurts

Gecondoleerd, een raar woord…?
Van tijd tot tijd kom ik mensen tegen die bij het overlijden van
iemand moeite hebben om tegen nabestaande ‘Gecondoleerd’
te zeggen.
Ze vinden dat een vreemd woord. Een cliché
dat zo weinig zegt.
Gefeliciteerd en gecondoleerd zijn woorden
die we gebruiken bij vreugde en verdriet,
bij feest en dood. Toch zijn het goed beschouwd geen echte Nederlandse woorden.
Ze komen beide uit het Latijn.
In het woord gecondoleerd zit het Latijnse
woord ‘dolor’ en dat betekent verdriet,
smart, pijn. Ja, het kan zelfs verbittering
betekenen. Dus als je zegt’ gecondoleerd’,
zeg je: Ik ben met jou verdrietig, ik deel in je

verdriet. Ik ben met jou ook verbitterd over
deze dood.
Zo beschouwd zegt dat ene misschien op
het eerste gehoor vreemde en rare woord
‘gecondoleerd’ veel meer dan je in een paar
woorden of zinnen kunt zeggen.
Wat je precies zegt tegen iemand die iets intens verdrietigs meemaakt maakt in wezen
natuurlijk niets uit. Soms kan een stil gebaar
veel meer zeggen dan woorden, maar dat
vreemde woord ‘gecondoleerd’ is in wezen
een heel mooi en veel omvattend woord.
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Het zegt in verdrietige situaties net zoveel als
dat andere zo gewone woord ‘gefeliciteerd’
bij de mooie momenten van het leven.

Tekst: Toon Borghuis

Kerk in verandering
Bisschop Gerard de Korte van Groningen-Leeuwarden heeft een
prachtige brief geschreven die zelfs het Vaticaan heeft gehaald.
De bisschop roept in die brief op tot het nemen van verantwoordelijkheid van alle katholieken in een sterk veranderende kerk.
Hij realiseert zich dat we een kwetsbare kerk

geraakt? Met name de jongvolwassenen.
Ideeën zijn zeer welkom!
Vanuit de wereld komen vele nieuwe ontwikkelingen op ons af. Waren we honderd

zijn geworden, zowel qua mensen als qua
middelen. Er is een crisis in de geloofsoverdracht en onze huidige generatie gelovigen
wordt niet meer vanzelfsprekend opgevolgd
door nieuwe generaties gelovigen. Daarom
heeft de bisschop terecht zorgen, en hij niet
alleen. Zorgen kunnen leiden tot apathisch
gedrag. Apathische mensen laten weinig
emoties zien; lijken nergens zin in te hebben
en zijn weinig enthousiast. Maar dat alles is
een ongelovige reactie. We moeten juist als
gelovigen dromen van een goede toekomst
en zo mogelijk visioenen omzetten in een enthousiast verhaal. We moeten ons niet laten
gijzelen door de krimp, want dan gaan we het
zeker verliezen. Dat werkt demotiverend.
Wat de bisschop benadrukt, is dat pastorale nabijheid gehandhaafd dient te blijven.
Zonder eigen kerkgebouw kan een geloofsgemeenschap best functioneren. Ook Jezus
verkondigde niet op een vaste plek. Hij ging
weldoende rond en verkondigde. Gaan wij
nog voldoende weldoende rond? Kunnen
we weer contact krijgen met die mensen
wier geloof nog slechts sluimerend aanwezig is? Wat is hiervoor nodig? Hoe mensen
aan ons te binden die geheel uit het zicht zijn

jaar geleden gericht op eigen dorp, en later
meer op de omgeving, nu is de wereld soms
als een dorp. Heel veel geluiden, meningen
en beelden komen in een rap tempo voorbij.
Die moeten iedere keer weer verwerkt worden. Het heeft zeker op jonge mensen heel
veel invloed. Die invloed onderschatten we
waarschijnlijk. Hoe gaan we daarmee om?

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

www.facebook.com/
johannes23parochie
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Verstaan we de tekenen van deze tijd? Op dit
moment zien we een enorme digitalisering
en globalisering. Waar staan we? Aan het begin? We weten het niet!
Wel zien we dat sneller dan ooit de maatschappij verandert. Het brengt niet alleen
een enorme versnelling met zich mee. Onderhuids leeft bij veel mensen ook onbehagen. De angst om te verliezen zit ergens
ingebakken in ieder mens. Dat is trouwens
geheel in strijd met het scheppingsgeloof.
Wie leeft vanuit Gods schepping en met God
op weg is of gaat, die mag zich gesterkt en
dankbaar weten. Die mag weten: God is toekomst en geen nostalgie.
Toch de vraag: wat staat ons te doen? we
hebben te maken met een generatiewissel.
We moeten de krimp organiseren. En mensen hebben tegenwoordig een ander kerkbeeld dan de oudere generaties. Wat we niet
moeten doen is nog tien jaar iets in stand
houden, waarvan we weten dat het over tien
jaar niet meer gaat.
We worden allemaal uitgedaagd ons doopsel serieus te nemen. Op alle katholieken
wordt een beroep gedaan om een bijdrage
te leveren aan de vitaliteit van de kerk en
de geloofsgemeenschappen. Parochianen
vragen om aandacht en er dient ook aandacht te zijn voor nieuwe initiatieven. Dus
niet alleen investeren in huidige kerkvormen, structuren en gebouwen, maar ook in
nieuwe vormen van kerkzijn. We leven in de
kracht van Gods Geest. We dienen allen de
hand aan de ploeg te slaan en mogen vertrouwen blijven houden in God en zijn kerk.

Tekst: Marco Conijn, pr

Twitter: @johannes23p
Twitter: @pastoorpieter

We zijn er bijna: over de kerk als pelgrim
De Amerikaan Scott Hahn schreef een veelgelezen boek over
zijn proces van katholiek worden. Rome Sweet Home (1993).
De titel is een woordgrapje met home sweet home, dat je kunt
vertalen met oost west, thuis best. Voor hem was Rome dat
thuis. Het doel was bereikt. Wat betekent het in dat verband
dat de Kerk zichzelf pelgrim noemt, en dat de gelovige dus altijd
onderweg is?
Thuis best

Voor ik jezuïet werd heb ik vier jaar lang geherderd in het Groene Hart. Nog steeds kom
ik er graag. Want met veel mensen heb ik
een stukje meegelopen op de geloofsweg:
het eerste stukje bij dopelingen, en het
laatste stukje bij uitvaarten. Vaak kan ik de
huizen nog aanwijzen. Ik heb er geschaatst
in de winter en gezeild in de zomer. Dit was
mijn thuis, denk ik dan. Hier heb ik gewoond
en geleefd. Hier was het goed….
Veel mensen ervaren iets dergelijks bij de
kerk: hier is het goed, hier is mijn thuis. Of
je nu in een Frans plattelandsdorpje de mis
viert of in een plechtige kerk in Florence of
Rome, je kent het ritueel. Je weet wat er komen gaat.
De katholieke sfeer is je vertrouwd, met
kaarsjes opsteken, heiligenverering, de
paus……En dan is er nog de katholieke geloofshumor. Ken je die mop van de franciscaan die graag wil roken tijdens het bidden,
net als zijn confrère jezuïet dat doet? Hij begrijpt niet hoe de jezuïet zijn overste zover
heeft gekregen dat hij toestemming heeft
gegeven. Waarop de jezuïet uitlegt dat hij
niet heeft gevraagd of hij mag roken tijdens
het bidden, maar of hij tijdens het roken
mag bidden! Dat laatste is natuurlijk een
heel goed idee. Dat vond zijn overste ook.

Katholieken kunnen grappen maken over
hun geloof. Dat hoort allemaal bij de thuissfeer.

Schandalen

De laatste jaren is er wel wat koude wind
door de kieren in het thuis van de katholiek komen waaien. Met name de seksuele
schandalen uit het verleden hebben voor
flink wat tocht in huis gezorgd. En er zijn natuurlijk nog steeds onaangename en verstorende zaken in de kerk: soms zijn pastores of
vrijwilligers niet goed in menslievende communicatie. Soms zijn medegelovigen of kerkelijke leiders oppervlakkig en gehecht aan
aanzien, carrière of geld. Of ze kunnen niet
tegen kritiek. En dan die preken, die saaie
preken…. Het huis is niet perfect.

Geen huis zonder tocht

Sommige mensen vinden het moeilijk om de
wind door het huis te voelen gaan. De haard
knettert niet meer zo knus en onschuldig.
Men wordt dan defensief en roept dat de
meeste schandalen thuis plaatsvinden –
een overigens terechte opmerking. En men
roept – ook terecht – dat de Europese beschaving veel aan de kerk te danken heeft.
Of men wordt cynisch over mensen die kritiek leveren en noemt hen voor het gemak
liberaal, dissident of ketter. Aan de andere

kant zijn er ook mensen die de kritiek wel
toelaten, maar meteen doordraven naar de
andere kant en de kerk voorgoed gedag zeggen. Zo’n kerk, nee laat maar.

Pelgrim

Enerzijds dus kritiek wegdrukken, anderzijds
kritiek verabsoluteren. Geen van de twee reacties is nodig. De kerk kan namelijk prima
beperkt zijn én de moeite waard. Sterker
nog, dat is de visie van het Tweede Vaticaans
Concilie. Daar wordt de kerk pelgrimkerk genoemd.
Dat betekent: we zijn goed op weg, maar we
zijn er nog niet. Wat ontbreekt er dan nog
aan de kerk? Dat kun je concreet en praktisch benoemen, zoals ik dat zojuist deed.
Dan spreek je over de gebreken en tekorten
en de zonde van de kerk en gelovigen. Je
kunt het ook fundamenteel en theologisch
benoemen. Dan zeg je dat de kerk en de wereld op weg zijn naar de eschatologische volheid, de volheid van het einde. We leven in
een tussentijd: tussen schepping en verlossing enerzijds, en voltooiing anderzijds. ‘dan
zal er een nieuwe hemel zijn, en een nieuwe
aarde”, zo zegt de Apocalyps. Dan zal al onze
beperktheid door Gods volmaakte mildheid
opgetild en vervuld zijn. Dan is de pelgrimkerk aangekomen aan het einde van de reis.

Tenslotte

Het is bevrijdend om te geloven in een kerk
die onderweg is. Dan is het geen probleem
dat de kerk, voorgangers en gelovigen tekortschieten. Het betekent alleen dat zij niet
God zelf zijn, en dat de kerk niet God zelf is.
Daarom spreekt het Concilie over de kerk
als spiegel van het licht, dat Christus is. En
spiegels vervormen nu eenmaal soms een
beetje. Dat gebeurt in de kerk, en ook bij de
gelovigen die samen de kerk vormen.
Zoals de kinderen zingen op de avondvierdaagse:
‘We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog
niet helemaal.’
Is dat zo erg?

Jos Moons sj
Inspiratie magazine juli 2015
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Pippijn went gospel... En nu?
Pippijn kijkt terug op een leuk seizoen. Het was het seizoen van
het langverwachte concert! We studeerden nieuwe nummers in
en bedachten nieuwe moves. We zochten een superband, een
charismatische presentator, een mooie locatie en spetterende
kostuums.

Na een jaar lang hard werken was het zover.
Op 14 juni ontvingen we ons publiek in het
Muziekhuis in Berkel-Enschot voor Pippijn
goes gospel! Het was een topmiddag! Het
harde werken wierp zijn vruchten af: we hebben met zijn allen een mooie show neergezet.
Dit bleek wel uit de reacties van de mensen in
het publiek. Pippijn heeft nog nooit zo spetterend geklonken; met dank aan iedereen die
heeft meegewerkt en iedereen die is komen
luisteren.
We zijn inmiddels wat maanden verder, maar
de napret duurt voort. Er zijn vaker video-opnames van onze optredens gemaakt, maar nu
tillen we dat naar een hoger niveau: een DVD
van Pippijn goes gospel is in de maak. Wil je
het concert herbeleven? Of heb je ons optreden moeten missen? Houd dan onze website
(www.jongerenkoorpippijn.nl) en onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie. Zing je graag en zou je onze groep willen
komen versterken? Kom dan gerust een keer
langs bij een repetitie op vrijdagavond om
20:00 in de parochiezaal van Berkel.
Welke leuke optredens staan er voor de komende periode op het programma? We zingen een aantal reguliere missen, maar treden
ook op buiten de kerk. Zo mogen we een bruiloft zingen en de Kerstperiode zit nu al aardig
vol. U kunt onder andere naar ons komen
luisteren tijdens de kersttocht (19 december),
tijdens de kerstklokkenloop (20 december,
Loon op Zand) en natuurlijk op kerstavond in
de Willibrorduskerk. Wij hebben er nu al zin
in en gaan er weer een spetterend seizoen
van maken!

Koor Pippijn

Groene encycliek
Paus Franciscus heeft een encycliek (een gewichtig pauselijk
document van leerstellige aard) geschreven over het milieu,
“Laudato si”.
Centrale boodschap: de opwarming van
de aarde en de gewetenloze uitbuiting van
de natuurlijke reserves bedreigen de toekomst van onze planeet. Dat is de schuld
van de mens zelf. De paus pleit voor een
radicale verandering die het verval van de
aarde een halt moeten toeroepen.
De paus beschrijft uitgebreid de huidige
klimaatcrisis: de watervervuiling, de biodiversiteit en het verdwijnen van de bossen.
Het technologisch denken van de moderne
mens ziet hij als grootste oorzaak van de
klimaatproblemen.
Deze encycliek is een bijzonder document
omdat de paus verbanden legt die de zorg

voor de aarde verankert in wat hij een “integrale ecologie” noemt: respect voor de
natuur is daarin ook respect voor de mens.
In beide gevallen keert hij zich tegen onze
“wegwerpcultuur”. Franciscus omschrijft
de aarde als “ons gezamenlijke huis” en ziet
in de verwaarlozing ervan een bewijs van
spirituele armoede.
“Als iemand van buitenaf naar onze planeet
zou kijken, zou hij zich verbazen over ons
gedrag, dat af en toe wel suïcidaal lijkt.”
“Niemand stelt een terugkeer naar het stenen tijdperk voor, maar we moeten wel gas
terug nemen en op een andere manier naar
de realiteit kijken. We moeten ons de po-
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sitieve en houdbare vooruitgang toe-eigenen, maar de normen, waarden en grootse
ambities hervinden die door onze ongeremde grootheidswaan zijn weggevaagd.”
“Een andere levensstijl kan een gezonde
druk uitoefenen op hen die de politieke,
economische en sociale macht bezitten.”
Voor de volledige tekst zie:
www.rkdocumenten.nl

Witbalans
Het was een aangename zomeravond, we hadden een goed
plekje gevonden op een terras en lieten de kroezen ruimhartig
klinken.
Al snel dwaalden onze gesprekken richting
luchtigere onderwerpen, zoals: films, de
Tour de France, en de Catechismus van de
Katholieke Kerk. Via die laatste kwam het
gesprek op homoseksualiteit – altijd gezellig.
Ons gezelschap bleek te bestaan uit bijna allemaal redelijk gelijkgestemde katholieken.
Orthodox, ofwel: genuanceerd, liefdevol,
niet veroordelend.
In ons gezelschap was ook één christen
van evangelicale snit. Ook orthodox, maar
dan in een populairdere betekenis: enggeestig, krampachtig en veel te stellig. “Mijn
kerk is daar heel duidelijk over”, bracht hij
plompverloren uit. “Homoseksualiteit is een
zonde, lees de Bijbel er maar op na.” “Onze
Kerk is er ook heel duidelijk over”, wierp een
katholiek uit ons midden hem tegen. “Maar
er zijn wel meer dingen zondig. Vraag blijft:
hoe ga je met iemand om die nu eenmaal
homoseksuele gevoelens heeft?”
Met de armen over elkaar zei de evangelicaal: “Wie gelooft, laat zich omvormen door
Jezus en kan die gevoelens dus overwinnen.
Anders heeft hij bij ons niets te zoeken.”
“Buigen of barsten dus? Zogenaamd van de
één op de andere dag ‘genezen’ zijn, of anders gewoon nooit meer terugkomen in je
kerk en wellicht voorgoed verstoken blijven
van de Blijde Boodschap? Hoe evangelisch
is dat dan, de zondaars verstoten uit je midden?”
“Maar hoe kan ik het mijn zoon uitleggen
wanneer wij homo’s in onze kerk zouden
toelaten? ‘Is homoseksualiteit goed dan?’,
zal hij vragen. ‘Nee’, moet ik dan antwoorden. ‘Maar wat doen zij dan in onze kerk?’”
“Als je zoon zoiets zegt, kun je hem uitleggen
dat hij een ketterij aanhangt die reeds door
de vroegste kerkvaders streng werd veroordeeld, namelijk het onzalige idee dat de kerk
uit louter zuivere, zondeloze mensen moet

bestaan. Zijn de hetero’s in jouw kerk soms
zonder zonden? Jouw kerk is er één van de
schone schijn.”
Zo ging het even door, en zoals wel vaker bij
aangenaam zomeravondgekeuvel, leidde het
nergens toe. Het werd zelfs bijna onplezierig,
toen het gesprek op de Tour de France kwam.
De moraal van dit ware verhaal: wij moeten
in tijden van seculiere tegenwind oppassen
met wie wij als bondgenoten menen te herkennen. In de VS, waar dit debat momenteel
onder hoogspanning staat, zien we het gebeuren: katholieken papegaaien daar helaas
steeds vaker de hatelijke retoriek van de
evangelicale hardliners na. Zo worden we
door de ene dwaling naar de andere dwaling
gejaagd. Van onsubtiele toejuiching naar onsubtiele afwijzing. Juist nu moeten we het
hoofd koel houden en het hart warm, en in
woord en daad blijven getuigen van Gods
subtiele barmhartigheid.

Geluk
maak je zelf!
Niets gaat vanzelf, ook gelukkig worden
niet. Tevredenheid is de sleutel naar geluk. Het is in feite heel simpel, maar ook
inspannend.
Geluk zit en ontstaat in jezelf. De mate
van geluk hangt af van hoe goed jij je weet
te ontwikkelen en met negatieve ervaringen om gaat.
Geluk maak je zelf. In een hoekje gaan zitten
pruilen omdat niemand je gelukkig maakt,
is niet de wijze om gelukkig te worden.
Je bent niet alléén die dingen overkomen
en moet meemaken en denk er aan: alles
waar je niet aan dood gaat maakt je sterker. Geniet van je vrije dagen en maak er
iets van.
Zweef op een geluk en straal het uit!

(Riet Vermeeren,
in Op stap in de drielandenregio, 2011)

Anton de Wit
Zie www.antondewit.nl.
Uit: Katholiek Nieuwsblad 17 juli 2015
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Jezus vertelt over het echte geluk
Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.
Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.
Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil. Want God zal hun moeite belonen.
Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.
Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien.
Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.

(Bijbel in gewone taal, Matteüs 5, 3-10)
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De joblezing door Commissaris van de Koning
Wim van de Donk
Het is al weer even terug, maar op woensdag 13 mei vond in de
St. Caeciliakerk in Enschot de jaarlijkse Joblezing plaats. Ditmaal
was het woord aan Commissaris van de Koning in Noord-Brabant
Wim van de Donk.
Wie Van de Donk op een afstandje volgt
in zijn bestuurlijke en officiële taken, verwacht misschien in eerste instantie geen
doorwrochte, bijna wijsgerige verhandeling.
Maar hoe anders was de realiteit van die 13e
mei. Van de Donk begon met de historie van
Job in de kerk en in Enschot. Daarna ging hij
uitgebreid in het op het bijbelboek Job, op
de wederwaardigheden van Job, op zijn onzekerheden en zijn standvastigheid, op de
inspirerende gesprekken met zijn vrienden,
en hoe we daar nu nog actualiteit en relevantie in kunnen vinden. Slechts één kanttekening moest hem van het hart: het einde
van het Jobverhaal vond hij een beetje gemakkelijk, dat had wel beter gekund.
Alleen al dit eerste deel van de voordracht
verraadde een gedegen voorbereiding, die
niet met een uurtje of een middagje be-

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.

schreven is. Dat de Commissaris het verzoek
om bij ons een Joblezing te verzorgen zoveel
aandacht had gegeven en zo minutieus had
voorbereid, was een bijzondere verrassing
voor alle aanwezigen.
Dat gold zeker ook voor het vervolg van
de lezing. Van de Donk betrok het verhaal
Job op de gebeurtenissen van onze tijd, hij
legde kundig verbanden tussen Job en de
hedendaagse crises, en hij kwam tot een
mooie analyse van waan-van-de-dag, kortzichtigheid en korte-termijn-denken in onze
benadering van de wereldproblemen. De
lezing was een mooie mengeling van welsprekendheid en eruditie, een voorbeeld
van wijsheid en boven de partijen staan, en
af en toe een behoorlijke uitdaging voor het
meedenkende publiek. De vragenronde na
de pauze gaf de spreker de gelegenheid nog
wat interessante puntjes op verdwaalde i’en
te zetten, en ten slotte was grote waardering
dan ook zijn deel. Nico Kwantes, die de discussie vakkundig leidde, bedankte Van de
Donk uitvoerig namens de aanwezigen, en
Jos Loonen voegde daar de nodige lof vanuit het Jobbestuur aan toe. Een geslaagde
Joblezing, die de lat weer hoog legt voor het
volgende jaar.
En de lat lag al hoog. De stichting Sint Job,
die in 1991 de Jobbedevaart ‘nieuwe stijl’
startte, begon in 1994 met de Joblezingen.
De eerste spreker was de Tilburgse kapucijn
Prof. Piet Leenhouwers, en daarna volgden

Redactie:
Wim Maarse
Cees van der Poel
Pastoor Pieter Scheepers
Frank Scheffers
Simone van Zundert-Stokkermans.
Diverse foto’s:
Masja Vlaminckx-Roosen
Ontwerp & vormgeving:
Arjan Robben
Drukwerk:
Elka – Tilburg
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rabbijn Soetendorp en Henk van Ulsen.
Vanaf 2003 werd samengewerkt met de
Mozaïekgroep van de parochie; de eerste
gezamenlijke Joblezing was die van Antoine
Bodar. In de afgelopen jaren waren er bijzondere en goed bezochte Joblezingen met
bijvoorbeeld Dries van Agt, Generaal Van
Uhm, zuster Benedict, Frans van Spreeuwel,
Marc Mulders, Stijn Franken. En dan nu Wim
van de Donk. De Joblezing is een instituut
waar we als dorp en parochie trots op mogen zijn.

Jos Loonen

Rondom het Vormsel
Op vrijdag 6 november a.s. zal deken Jeroen Miltenburg
namens onze bisschop aan 34 jongeren het sacrament van het
Vormsel toedienen tijdens één gezamenlijke feestelijke viering
voor alle torens in de Lambertuskerk van Udenhout om 19.00 uur.
Op maandagavond 16 november a.s. zal er
een informatieavond plaatsvinden voor de
kinderen van groep 8 en hun ouders (en alle
andere jongeren die nog niet gevormd zijn
en) die graag het sacrament van het Vormsel
willen ontvangen. De algemene informatieavond voor alle vier de parochiekernen zal

gehouden worden in de Beukenhof, Capucijnenstraat 46 5074 PJ Biezenmortel.
We starten om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur
staat koffie/thee en fris klaar. Tijdens deze
avond is het mogelijk om de kinderen op te
geven voor het Vormsel en de onkostenvergoeding van 40 euro te betalen.

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

Altijd open!
Ze zijn haast niet te tellen
de mensen in ons land
die zomers zo genieten
van bos en zee en strand.
Dan wapperen de vlaggen
bij een groot en klein hotel,
hier kunt u wat gebruiken
ja, welkom bent u wel.
Het seizoen dat is geopend
de hele zomer door,
al komen regenvlagen
natuurlijk ook wel voor.
Maar met de najaarsstormen
dan sluit men het gewis,
en dikwijls kun je lezen
dat het seizoen gesloten is.
Maar nooit vind je een dichte deur
in het huis van onze Heer.
Hij blijft altijd bereikbaar
bij mooi en lelijk weer.
Wat zijn wij toch bevoorrecht,
want ieder jaargetij
blijft deze deur steeds open
voor anderen, én voor mij.
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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 13.00 tot 16.00 uur
E-mail lambertus@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening NL50 RABO 0152 0064 00
Eucharistieviering zaterdag 19.00 uur,
zondag 10.00 uur; dinsdag 09.00 uur en
donderdag 09.00 uur

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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