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Paasgedachte
Elk jaar vieren we het hoogfeest van Pasen,
het is het belangrijkste feest van de christenen. In de Paastijd lezen we de verhalen
van de verrijzenis van Jezus. In evangeliën
zijn ons twee verschillende verhalen overgeleverd: die van het leven graf (Lc. 24,3;
Joh. 20,5) en het graf waar de engel verkondigt dat Jezus uit de dood verrezen is (Mc.
16,5 ; Mt. 28,5). Pas later dringt door dat
Jezus gezegd heeft dat Hij na drie dagen uit
de dood zou opstaan.
Geloven in de verrijzenis is niet vanzelfsprekend zo blijkt uit de evangelie verhalen. De vrouwen zien de engelen, die aan
hen verkondigen dat Jezus verrezen is. De
vrouwen vertellen het aan de apostelen,
maar die vonden het ‘beuzelpraat’ (Lc.
24,11). Petrus die zelf gaat kijken in het
lege graf ziet de zwachtel, maar denkt na
over wat hij gezien heeft. Uit het evangelie
blijkt dat de vrouwen makkelijker geloven
in het eeuwig leven dan de apostelen. Als
het voor hen al moeilijk was te geloven, wat
dan te denken van de moderne mens? We
zien dat over het algemeen meer mensen
naar een kerstviering gaan, dan naar een
paaswake, terwijl we op Pasen de kern van
ons geloof vieren.
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Er is een aantal argumenten, of beter tekenen, die ons erop wijzen dat Jezus verrezen
is. Een heel concreet teken is de lijkwade
van Turijn. De intekening van het lichaam
van Christus in de lijkwade wijst erop dat
Jezus werkelijk verrezen is. De heiligen zijn
een ander teken. Op voorspraak van heiligen gebeuren wonderen, die niet te verklaren zijn. Tijdens hun leven hebben de
heiligen iets van de eeuwigheid in de tijd
gebracht. Zij hebben bovendien een grote
bijdrage geleverd aan de geschiedenis van
de mensheid. Hun voorbeeld spreekt vele
mensen aan.
Het meest bijzondere teken zien we in de
martelaren, want zij hebben hun leven gegeven omwille van hun geloof in het eeuwig
leven. Dit is alleen maar mogelijk met de
hulp van Gods genade. De verhalen van de
verrijzenis van Jezus hebben ook voor ons
nu een belangrijke boodschap: het graf is
niet leeg, maar vol van het licht van de verrijzenis. Vol van Gods aanwezigheid is het
lege graf dat doet zien, inzien en geloven
dat Jezus werkelijk verrezen is. Zalig Pasen.

Pastoor Juan van Eijk

101 Dagen
na mijn eerste (vraag-)gesprekje met pastoor Juan van Eijk
mocht ik hem -in zijn pas geverfde en ingerichte huiskamer op
de pastorie in Berkel- vragen naar zijn ervaringen en bevindingen
na drie maanden Johannes XXIII Parochie.

Die gemeenschap, vindt hij, mag ook zichtbaar zijn bij andere gelegenheden, zoals
begrafenissen. Graag is hij aanwezig bij de
inloop na de vieringen zoals die in Enschot
en Berkel zijn ingevoerd en gaat hij graag (na
uitnodiging) op huisbezoek. Hij waardeert
dan ook erg de uitnodigingen die hij kreeg
van maatschappelijke en andere besturen
(onder andere van de Dorpsraad, de KBO
en het Vrouwengilde) die hij bij gelegenheid
van de jaarwisseling ontving. Deze eerste
drie maanden waren , in zijn eigen woorden
“springen op een rijdende trein en aangezien die al vooruit gaat moet je mee verder.”
Op het einde van ons gesprek komt pastoor
van Eijk nog een keer terug op het fenomeen
‘huisbezoeken’: nu de relatieve rust is teruggekeerd wil hij heel graag meer tijd reserveren voor zo’n één of twee huisbezoeken per
dag.

Tekst: Cees van der Poel

COLOFON
Mijn eerste vraag is dan ook: “Hoe bevalt het
hier in onze dorpen Udenhout, Biezenmortel
en Berkel-Enschot?” Het antwoord: “Prima”
wordt meteen verduidelijkt want het is natuurlijk niet zo, dat hij nergens aan heeft hoeven wennen. Met name aan wat hij aanduidt
als ‘algemene dorpscultuur’: een positieve
kwalificatie waarmee hij wil aangeven dat het
overzichtelijk is. Je bouwt gemakkelijk connecties en relaties op en ziet gemakkelijker
de sociale verbindingen vergeleken met grotere tot heel grote gemeenschappen.
Het gewenningsproces is daarom heel prettig en automatisch verlopen; hij heeft zich
vanaf het begin ‘gedragen gevoeld door veel
mensen’. De mensen kennen en her-kennen
hem, valt hem op. Ook de installatieplechtigheid, de daaropvolgende receptie en de
warme welkomstwoorden, maakten dat hij
zich meteen thuis is gaan voelen.
Deze eerste drie maanden zijn wel drukke

maanden geweest: kennismaken met werkgroepen en individuele mensen. In deze eerste periode werd hij al gevraagd voor twaalf
uitvaartdiensten, kreeg hij te maken met
veranderingen op Torentjeshoef, het vertrek
van Pater Sjef uit Biezenmortel en de werkzaamheden in de pastorie, om maar eens
enkele zaken te noemen. Vooral nu de werkzaamheden in de pastorie achter de rug zijn
keert er een relatieve rust terug.
Dan waren er ook nog de eerste carnavalsmis (best spannend voor iemand zonder
carnavals-achtergrond!) en twee gildemissen, de eerste doopplechtigheid, de eerste
huwelijksvoorbereiding. Pastoor van Eijk is
erg blij met de gezamenlijke dopen, want
“dopen is ook iets van de geloofsgemeenschap, niet alleen maar een privé aangelegenheid” en vindt zo ook de nu georganiseerde ouderavond voor de ouders van de
communicantjes erg waardevol.

Passieconcert op Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, vrijdag 25 maart geeft
het Gemengd Koor St. Caecilia, samen met
het Reusels Gemengd Koor een Passieconcert in de St. Caeciliakerk in Berkel-Enschot.
Onder leiding van Wim van Zantvoort zingen beide koren samen ‘Die Sieben Worte
Jesu am Kreuz’ van César Franck en ‘Hör
mein Bitten, Herr’ van F. Mendelssohn. On-

der begeleiding van een orkest worden de
koren muzikaal bijgestaan door solisten
Nancy Verschuuren (sopraan), Francisco
Espinoza (tenor) en Bas Verbist (bas).
Het gratis te bezoeken concert begint om
19.30 uur in de Caeciliakerk. Een vrijwillige bijdrage na het concert wordt gewaardeerd.
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Heilige van het seizoen: Sint Jozef
De heilige van de maand is de heilige Jozef. Uit de catechismus
kennen wij hem als “de voedster vader van Jezus en de maagdelijke echtgenoot van Maria”.
Hij wordt meestal afgebeeld als een wat
oudere man met timmermansgereedschap,
bijl, hamer, zaag, winkelhaak en werkbank.
Hij is de patroonheilige van timmerlui,
houthakkers, meubelmakers, maar ook
van reizigers en asielzoekers. Dit laatste is
te verklaren door de vlucht naar Egypte na
de kindermoord in Bethlehem door de jaloerse koning Herodus.
Vaak wordt hij afgebeeld met een bloeiende lelie in de hand. Dit heeft betrekking op
een moment uit het leven van Maria. Toen
zij niet wist met wie ze zou trouwen, liet de
hogepriester alle gegadigden hun stok in
een bak met zand steken en die van Jozef
begon onmiddellijk te bloeien. Hij was ove-

rigens al gestorven toen Maria en Jezus op
de bruiloft van Kana waren uitgenodigd.
Omdat zijn kerkelijke feestdag 19 maart vaak
in de vastentijd viel en niet met veel luister
gevierd kon worden, hebben de Karmalieten
in 1660 in hun orde het ‘beschermfeest van
de H. Jozef’ ingevoerd, dat door Paus Pius XI
tot de gehele kerk werd uitgebreid. In 1870
riep dezelfde paus op het Vaticaans Concilie Jozef uit tot patroon van de kerk. In 1955
werd het beschermfeest opgeheven en vervangen door het feest van de H. Jozef Arbeider op 1 mei! De H. Jozef (Joseph) is ook de
patroonheilige van de kerk van Biezenmortel.

Tekst: Wim Maarse

Werkgroep Communie uitgelicht
Binnen de Johannes XXIII Parochie zijn er vier communiewerkgroepen. In iedere toren is er één. Dat betekent dat er nog
steeds veel kinderen de Eerste Communie willen ontvangen en
deel willen uitmaken van onze geloofsgemeenschap. De verdeling van bijeenkomsten is op elkaar afgestemd, alleen de exacte invulling daarvan wisselt per toren. Wel gebruikt elke toren
hetzelfde project namelijk Gods Grootste Geschenk.

Begin september maken we de definitieve
lijst met kinderen die we aanschrijven.
Daarnaast komt er een aankondiging in De
Nieuwe Schakel, de info van de scholen en
op de facebookpagina van de parochie. Er
kunnen natuurlijk altijd kinderen zijn die
nog niet ingeschreven staan, maar toch
graag hun Eerste Communie willen ontvangen.
Medio oktober houden we een informatieavond voor de ouders die voornemens

zijn hun kind de Eerste Communie te laten
ontvangen. Deze avond is altijd tweeledig.
Een stukje verdieping over het geloof en
natuurlijk uitleg over het traject naar het
ontvangen van de Eerste Communie. Er zijn
niet alleen bijeenkomsten voor de kinderen, maar ook voor de ouders.
Als de communiedatum bekend is, plannen
we een zes kinderbijeenkomsten in. Vijf bijeenkomsten vinden plaats vóór de communie en één erna. Tijdens de kinderbijeenkomsten staan onder andere de thema’s
schepping, vriendschap en delen centraal.
De kinderbijeenkomst na de communie
staat in het teken van napraten over de
communieviering en het feest van die dag.
Daarna volgt een kleine bingo waarbij allerlei vragen van de voorbereiding voorbij
komen.
Rond Pasen hebben we de bijeenkomst
waarbij we de palmpasenstok maken. Deze
stok wordt dan in de gezinsviering gezegend en dan afgegeven aan iemand die
wel een extraatje kan gebruiken. Bij deze
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bijeenkomst worden de kinderen ook verzocht een mooi versierde schoenendoos
gevuld met allerlei spulletjes in te leveren.
We geven hiermee aandacht aan het delen.
De dozen worden aangeboden aan de
voedselbank, die ervoor zorgt dat kinderen
uit arme gezinnen toch een vrolijk Pasen
hebben.
Hulp binnen de werkgroep is altijd welkom,
want vele handen maken licht werk en het is
nog gezellig ook. Het is fantastisch om elke
keer te zien hoe de kinderen groeien in hun
geloof. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig.
Het is fijn als je met elkaar als werkgroep
deze periode weer tot een goed einde kunt
brengen, de kinderen verder op weg helpt
in hun geloof en ze een mooie dag kunt bezorgen.
Wil je ook een bijdrage leveren aan de voorbereidingen op de Eerste Communie of wil
je eerst nog wat meer informatie? Neem
dan gerust contact op:
Enschot:
communie.enschot@gmail.com
Berkel:
berkel.communie@gmail.com
Udenhout:
communiewerkgroep.udenhout@live.nl
Biezenmortel:
lambertus@johannesxxiiiparochie.nl

Tekst: Suzanne van Vugt

Carnaval in onze parochie
Carnavalszondagochtend om 11.00 uur
stroomde de St. Caeciliakerk in Enschot vol
voor de traditionele carnavalsmis die in
samenwerking met Stichting Openbaar
Karnaval Berkel-Enschot, Heukelom en de
Johannes XXIII Parochie werd georganiseerd.
Onder de klanken van Hofkapel Lof der
Zotheid en het luidkeels, door de vele
kerkgangers, meegezongen ‘Ik hou van
Berkel-Enschot’ betraden ondergetekende
en Jeugdprinses Hilke met ons gevolg de
geel-blauw versierde kerk.
Tijdens de mis werd door onze voorganger
pastoor van Eijk en verschillende spre-

‘t Was een geweldig schoon fistje dees jaor.
Anders als dat we gewend waren maar toch
super goed. Hoe komt ‘t zulde gullie nou
wel denken? Nou, ik zal ‘t ‘ns effe kort toe
lichten. Vroeger hadden we pastoor Pieter. En dees jaor voor ‘t eerst pastoor van
Eijk. Nieuwe bazen, nieuwe wetten maar
één ding is zeker: hij deed het super! Zeker
omdat hij nog helemaal vers was in de pa-

kers stilgestaan bij de relaties tussen het
katholieke geloof en het carnavalsfeest. Bij
de intensieve voorbereidingen is getracht
beide werelden zo goed als mogelijk bij elkaar te brengen. Het doet velen goed om
te constateren dat we hierin zijn geslaagd.
Graag bedank ik iedereen die hieraan een
bijdrage heeft geleverd waaronder pastoor van Eijk, het parochiesecretariaat, de
Commissie Carnavalsmis en Jongerenkoor
Pippijn. Graag tot volgend jaar!

Ex-Prins Martijn d’n Irste van
Knollevretersgat

rochie en nog af moest wachten wat voor
vlees hij in de kuip had en andersom. Maar
zoals hij de viering deed, zou ik zeggen ga
zo door. En stap gerust een keer mee in de
bus als we een dag weg gaan en proef samen met ons carnaval!

Ex prins Gerdjan d’n Irste uit
D’n Haozenpot
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De kruisweg
In de Goede week wordt in veel kerken op
vrijdag de kruisweg gehouden. Een meditatie over het lijden van Jezus. Viertien
momenten uit dat lijden zijn afgebeeld op
“staties’, die in elke kerk aanwezig zijn. Paus
Clemens XII, paus van 1730 tot 1740, heeft
het aantal staties vastgesteld op veertien.

Te beginnen met de ter dood veroordeling
door Pilatus tot aan de graflegging wordt
bij elke statie een meditatieve tekst gelezen
door de priester. Wanneer deze naar de volgende statie loopt wordt de hymne “stabat
mater” gezongen. Het eerste couplet daarvan is in het Latijn en luidt “Stabat mater dolorosa, Juxta crucem lacrimosa, dum pendebit filius.” In het Nederlands betekent dit
“Naast het kruis met schreiend´ogen, stond
de moeder diep bewogen, daar haar zoon
te sterven hing.” De hymne, die meestal
in het gregoriaans gezongen wordt, is vele
malen door beroemde componisten gebruikt in stukken voor koor en orkest door
bijvoorbeeld Domenico Scarlatti, Claudio
Monteverdi en Giovanni Pergolesi.
De kruiswegstaties zijn sinds 1741 verplicht
voor elke kerk. Ook in de kerken van onze
parochie zijn ze aanwezig. Een heel bijzondere kruisweg hangt in de kloostergang van
de Abdij Koningshoeve in Berkel-Enschot:
de kruisweg van Albert Servaes. Deze kun-

stenaar uit Gent heeft veertien houtskooltekeningen gemaakt in zijn rauwe realistische stijl. Ze waren bestemd voor de abdij
van Orval. De voorstellingen van Servaes
wijken heel sterk af van de traditionele
kruiswegstaties in de katholieke kerken.
Het Vaticaan heeft de kruisweg van Servaes
dan ook afgekeurd en deze mocht niet in de
kerk worden getoond.

Jubileum pastoor Looyaard

Dinsdag 1 maart was het precies 12,5 jaar
geleden dat pastoor Looyaard begon met
zijn werkzaamheden in Udenhout. Zondag
6 maart kreeg dit jubileum een feestelijk
tintje met een viering in de St. Lambertuskerk - voorgegaan door het gehele pastorale team - en een drukbezochte receptie in
het parochiecentrum.

Tekst: Yvonne van Kempen
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Palmtak verbranding
Op Palmzondag, die dit jaar op 20 maart valt, wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims,
die vanwege de Pesach (het Joodse Pasen) in de stad waren,
verwelkomden hem met palmtakken. Volgens de evangeliën
wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten.
Op Palmzondag vindt er de palmwijding van de palmtakken,
palmprocessie en eucharistie plaats.
Echte palmtakken zijn takken van de palmboom of van de olijfboom. In onze streken
worden deze echte palmtakken vaak vervangen door buxustakjes. Die “palmtakken” worden op deze zondag op de kruisbeelden gestoken als teken van eerbied
voor het Kruis. Dit Kruis geeft ons vergankelijke mensen de overwinning op zonde
en dood.
In het weekend vóór Aswoensdag kunnen de gedroogde palmtakken, die na
Palmzondag vorig jaar op de kruisbeelden waren gestoken, ingeleverd worden
in de parochiekerken en kloosters. Op de
dinsdag voor Aswoensdag vindt dan de
palmtak verbranding plaats. Deze palmtak verbranding is als voorbereiding op
de as voor Aswoensdag. De as wordt soms
gemengd met zalfolie zodat het askruisje
goed zichtbaar op het voorhoofd aangebracht kan worden. Dit kleine ritueel wordt
uitgevoerd ter bezinning en als uiting van

boetvaardigheid. In die zin is het een voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.
De as wordt gezegend in de Aswoensdagviering bij het begin van de veertigdagentijd. Aan het begin van de veertigdagentijd
zijn dus de palmtakken van het kruisbeeld
en komt het houten kruis tevoorschijn.
Deze veertigdagentijd is nu een tijd van
vasten, caritas en gebed. Tijd van bezinning van omkeer. Het askruisje dat we
deze dag ontvangen is een teken dat we
vergankelijke mensen zijn. Deze as wordt
op het voorhoofd opgelegd met de woorden “Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult
ge wederkeren” of “Bekeert u en gelooft in
het evangelie”.
De vastentijd is dus een tijd om met respect
barmhartig, genadig en lankmoedig te zijn.
Het huidige jubeljaar is door Paus Franciscus uitgeroepen tot Jaar van Barmhartigheid “Ik wil liever barmhartigheid dan offers” (Mt. 9, 13). Overgeleverd aan de liefde

kwam over Jezus’ lippen geen veroordeling
en zelfs geen verwijt, maar Zijn leven was
volheid van tedere liefde.
Het houten kruis is dus een teken van de
volheid van liefde, waaraan wij mensen
overgeleverd zijn. Deze liefde gaat uit van
de Heer, Jezus Christus. Deze liefde geneest
als een balsem al onze wonden, zonder
pijn, geeft leven en herstelt ons te midden
van onze zwakheid en broosheid.
Moge deze liefde als teken van hulde en
overwinning op het houten kruis door Jezus
mededogen en barmhartig gelaat ons op
Palmzondag tot heel diepe vrede brengen.
In onze parochie werden de askruisjes dit
jaar op 10 februari gezet, de woensdag na
carnaval tijdens vieringen in Torentjeshoef,
de Lambertuskerk en de Willibrorduskerk.

Tekst: Elly Voorter

Beweging van barmhartigheid
Het is niet alleen het buitengewone,
het in het bijzondere werken
zoveel toewijding tonen,
inzet en meelevendheid
Het is niet alleen iets van de zachte sector,
De wereld van zorg en verpleging
waarin mensen extra kwetsbaar
en hulpbehoevend zijn
Het is niet alleen een woord
uit oude religieuze tradities,
woord vol mededogen, liefdadigheid
in religieus wit of in zwart gekleed
Het is ónze wereld, maar nét even anders,
nét even niet meer zo opgejaagd het is ónze tijd, maar dan nét even stiller,
nét even rustiger, kalmer, bedaard
Het is onze tijd, waarin we bewuster
en nét even zorgvuldiger,
Pieter Brueghel de Jonge. De zeven werken van barmhartigheid.
het is onze wereld, waarin we aandachtiger
en nét even meer naaste van elkaar willen zijn.
Tekst: Hans van den Hurk
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Zegen van de pastoor voor deelnemers slipjacht
Zondag 14 februari 2016 is wellicht een aanzet gegeven tot het
herstel van een oude traditie: de slipjacht. Tegen half 1 verzamelden zich ruim 20 ruiters met hun paarden en jachthonden voor de
Udenhoutse Lambertuskerk. Na een kort hoorngeblaas ontvingen ze van pastoor Looyaard de zegen. Daarna vertrok de stoet
richting de Schoorstraat waar vanaf herberg de Brand de jacht
begon, dwars door de velden richting de Loonse Molenstraat.
Rond de feestdag van Hubertus (3 november) viert men in vele West-Europese landen ook het begin van de jacht op groot
wild. In Udenhout werd dan een sportieve
slipjacht georganiseerd op een van tevoren
getrokken spoor van vossemest. De eerste

Udenhoutse slipjacht vond plaats in 1949.
De initiatiefnemers van destijds waren
burgemeester W. Verhoeven en pastoor K.
Prinsen. In de tijd van pastoor Prinsen was
er voorafgaande aan de jaarlijkse Hubertusslipjacht een jagersmis. Les sonneurs de

la trompe speelden dan op de jachthoorns
de Grande Messe de Saint-Hubert. Op de
buitenmuur van de kerk links van de toegangsdeur zit een herdenkingsplaquette
van de 25e slipjacht op 17 november 1973.
Ook in de vloer van het portaal zit een verwijzing naar de slipjacht. Tot slot is er een
kerkbank gewijd aan de slipjacht. In 1979
werd de jacht op verzoek van Natuurmonumenten gestopt omdat de toen omvangrijke groep ruiters veel schade aanbracht aan
het natuurgebied. Maar wellicht wordt deze
traditie op kleiner schaal weer nieuw leven
ingeblazen.

Tekst: Frank Scheffers

Van de kerkbestuurstafel
Bijna maandelijks komt het parochiebestuur
bijeen om onderwerpen te bespreken die te
maken hebben met de materiële kant van de
parochie, zoals de organisatie en de financiën. Daarmee proberen we ondersteuning te
geven aan het werk van pastores en pastoraatsgroep dat de kerk tot kerk maakt. Namelijk het voorgaan in vieringen, het leveren van
pastorale zorg en het brengen van de blijde
boodschap, in woord en in daad.
Na het afscheid van pater Sjef van Laarhoven
hebben we in het parochiebestuur nog eens
bevestigd dat het belangrijk is dat de geloofsgemeenschap van Biezenmortel een wezenlijk onderdeel blijft van onze parochie. De intentie is vooralsnog elke week de eucharistie
te vieren in de Sint Josephkerk, mits dat past
binnen de capaciteit van het pastoraal team.
Ook zijn afspraken gemaakt over de telefo-

nische bereikbaarheid van de toren, het archief, misintenties, huisbezoek en dergelijke.
Over een half jaar gaan we evalueren, samen
met de torengroep.
Regelmatig krijgen we de vraag of onze kerken gebruikt mogen worden voor concerten,
tentoonstellingen, lezingen etc. Als parochiebestuur willen we graag een uitnodigende
basishouding uitstralen. Het kerkgebouw
kan naast een plek voor liturgie en meditatie,
ook een plek zijn voor samenkomst en bezieling. Maar dan moet de activiteit wel passen
in de gewijde ruimte. Uitgangspunt daarbij is
dat er niet geschoven wordt met het altaar en
ander kerkmeubilair.
Het vaststellen van de begroting is elk jaar
weer een spannende aangelegenheid. We
zijn als parochie ‘gezegend’ met een zeer bekwame bestuurscommissie financiën. Nog
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belangrijker zijn natuurlijk gulle parochianen.
Helaas lopen de inkomsten van de parochie al
enkele jaren terug. Dat heeft geleid tot structurele maatregelen om de kosten te drukken,
zoals personeelskosten en kosten voor kerkelijke gebouwen en onroerend goed.
Vaste onderdeel op de bestuurstafel zijn de
ontwikkelingen met betrekking tot personeel
en vrijwilligers. Op beiden willen we zuinig zijn,
want het belang daarvan is niet in geld uit te
drukken. Daarnaast bespreken we de actualiteit van het pastoraal team en de pastoraatsgroep, het beheer van de begraafplaatsen,
de financiën, de communicatie, bouwzaken
en onroerend goed. Vanzelfsprekend komen
elke keer ook de ontwikkelingen in de verschillende torengroepen aan de orde.

Johan Elshof, secretaris

Het dameskoor Enschot
bestaat 50 jaar

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 J. van Eijk,
pastor G. Looyaard en diaken A. Szejnoga.
E-mail: info@johannesxxiiiparochie.nl
Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook www.facebook.com/
Johannes23parochie
Twitter @johannes23p

Willibrorduskern

Een zwartwit foto rijkt Annie de Kort me
aan. “Ja, zo begon het allemaal!”. Ze lacht.
Op de foto veertien koorleden, dirigente
zuster Antonine en organist de heer Vugs.
Het is ook wel heel bijzonder wanneer je
een 50 jarig jubileum mag vieren! Het dameskoor is in 1965 opgericht door organistdirigent Janus Vugs. Het koor bestaat dus
al ruim 50 jaar. “Aanvankelijk bestonden er
alleen mannenkoren. Het aantal leden liep
echter terug. Op die manier is het dameskoor ontstaan” peinst Annie.

Nu

Tegenwoordig bestaat het dameskoor uit
tien dames; Annie van Lieshout, Bep Habraken, Truus Braams, Thea Borsboom, Corrie
Pijnenburg, Annie de Kort, Rika Wolfs, Annie Robben, Annie van Lieshout en Mien
Schellekens. Sinds kort versterkt ook Carmen Saedt het koor. Bijzonder is het lidmaatschap van Rika Wolfs, zij is er vanaf het
begin bij geweest!
Eén keer in de drie weken op een maandag-

avond van 19.00 uur tot 20.00 uur wordt
er door het dameskoor gerepeteerd in het
parochiezaaltje in Enschot. Jan van Diemen
is de dirigent. Momenteel komen zij alleen
nog toe aan het opluisteren van een uitvaart of jubileum. Zij worden aangevuld
door de mannen van het gemengd koor. Het
koor genoot met elkaar in de jaren van verschillende uitjes. Naar het jaarlijkse Caeciliafeestje wordt door hen allen altijd enorm
uitgekeken.

Feestelijke viering

Ondanks dat het koor in 2015 al 50 jaar
bestond, zijn zij nu pas aan vieren toegekomen. Alle koorleden, de dirigent en pastoor
van Eijk hebben dit feestelijk gevierd op
zaterdag 27 februari. Onder het genot van
een hapje en een drankje genoten zij van
een tonpraoter en verschillende spelletjes.
De Vierklank feliciteert alle leden en de dirigent met dit bijzondere jubileum, proficiat!

Tekst: Simone van Zundert - Stokkermans

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 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 Slimstraat 7,
5071 EG Udenhout, 013-5111215
Secretariaat via het pastoraal steunpunt.
E-mail Joseph@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening NL77 RABO 0152 0047 50
Eucharistieviering zaterdag 17.30 uur

Johannes XXIII Parochie
Berkel • Enschot • Biezenmortel • Udenhout
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