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Terug van vakantie
De vakantie is een periode waar veel mensen naar uitzien. Het
doet de meeste mensen goed om ‘even’ het gewone ritme te veranderen. Het maakt niet uit of we een bestemming dichtbij of
juist ver weg kiezen. Het gaat om de verandering, of beter ‘de
ontspanning’.
Voor pastoors is het steeds moeilijker om
met vakantie te gaan, want veel mensen
vinden het prettig als de vieringen in het
weekend doorgaan. Om toch op vakantie te
kunnen, zoek ik naar vervanging en dat valt
niet altijd mee. Gelukkig is het dit jaar weer
gelukt een priester te vinden die mij wilde
vervangen. Ik hoop dat het ook naar tevredenheid van de parochianen was.
Sinds enige tijd ga ik met 2 collega priesters
op vakantie naar een grote stad. In grote steden is veel te zien en er is volop leven. Dit
jaar was onze bestemming Krakau. Het is
een mooie stad in Polen, met een rijke historie. Net buiten de ‘Oude Stad’ hadden we een
hotel geboekt. In de tien dagen dat we daar
waren, hebben we een aantal dingen gezien:
de zoutmijnen, het heiligdom van zuster
Faustina en het ernaast gelegen heiligdom
van paus Johannes Paulus II, Auschwitz/Birkenau, verschillende musea en kerken.
Naast het bezoeken van historische plaatsen maken we ook tijd om eucharistie te
vieren en samen te bidden. De meeste keren hebben we de eucharistie in de Maria
basiliek gevierd. Het was dichtbij ons hotel.
Bij de ingang van deze kerk vonden we een
informatiebord met de tijdstippen van de
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Sanctuarium Divinae Misericordia

vieringen. Wat meteen opviel, was dat er
door de week vanaf 6:00 (’s morgens) tot
11:00 uur elke half uur een eucharistieviering was. Gemiddeld kwamen hier tussen
de 20 en 50 personen naar toe.
In de Maria basiliek zijn veel zijkapellen,
waar door de week eucharistie wordt gevierd. Elke zijkapel is aan een heilige toegewijd, die ook vereerd wordt. Heiligen hebben een grote betekenis, juist nu in onze
tijd. Of het nu gaat om zuster Faustina,
Johannes Paulus II of een andere heilige.
Van heiligen kunnen we leren het geloof op
concrete wijze te beleven en bovendien zijn
zij voorsprekers bij God.
Pastoor Juan van Eijk

Van het bestuur
Witte boon, bruine boon, tuinboon, sperzieboon, snijboon, boterboon, sojaboon, koffieboon, heilig boontje. Welke boon hoort er
niet thuis in dit rijtje? Inderdaad: het heilig boontje. En evenmin
in het parochiebestuur.
Geen heilige boontjes….

Vlak voor de zomer hebben we afscheid genomen van twee zeer ervaren bestuursleden: Tiny van Kempen en Caspar de Bonth.
Beiden hebben zich tientallen jaren met
veel toewijding ingezet voor de parochie.
In de volgende Vierklank komen we daar
uitgebreider op terug. Ook hebben we afscheid genomen van Marian van Hest en
gaan we eind dit jaar afscheid nemen van
Patricia Schellekens. Ook zij hebben zich
een groot aantal jaren energiek ingezet
voor de parochie. Dat geldt ook voor Veerle
Fijnaut die ons na tien jaar trouwe dienst
als notulist gaat verlaten. Wat typeert hen?
Niet dat het heilige boontjes zijn. Gelukkig
niet zelfs! En we zoeken ook geen heilige
boontjes als hun opvolgers.
Een lid van het parochiebestuur hoeft dus
niet de bijbel uit zijn/haar hoofd te kennen,
niet persé elke zondag naar de kerk te gaan,
hoeft niet alle gebeden uit zijn/haar hoofd
te leren en niet kritiekloos alles te accepte-

ren wat ooit een keer bedacht is door een
paus, een bisschop of een pastoor. Wat we
wel zoeken zijn mensen die sturing willen
geven aan het zijn van een gastvrije parochie, waar ruimte is om het katholieke
geloof op een eigen manier te beleven en
inhoud te geven. Niet alleen als parochiaan, maar binnen de vier afzonderlijke
torens Berkel, Biezenmortel, Enschot en
Udenhout. Dit onder het motto: eenheid in
verscheidenheid.
We zoeken dus ‘gewone’ mensen. Mensen
die hun relaties hebben in gezin, familie
of maatschappij, daar hun kennis en kunde opdoen of hebben opgedaan en die
dat op een genuanceerde wijze kunnen
vertalen naar het behoud en ontwikkeling
van onze parochie. Het parochiebestuur
gaat daarbij vooral over de ‘aardse zaken’
binnen de parochie. Het pastoraal team
gaat primair over de ‘geestelijke’ onderwerpen. Dat er vaak overlap is, is overigens ook waar.

…maar wat wel?

We zijn op zoek naar een bestuurslid die
een zekere affiniteit heeft met financiën
voor de functie van penningmeester. Hij/
zij zal zich daarbij gesteund weten door de
financiële mensen van de vier verschillende
torens. Daarnaast zoeken wij iemand die,
ondersteund door de beheerders van onze
vier begraafplaatsen, het kerkhofbeheer als
bestuursfunctie wil uitvoeren. En tenslotte
zoeken wij een notulist, die de afspraken van
onze vergaderingen beknopt vastlegt.
Alle vertrekkende bestuursleden hebben
nadrukkelijk aangeboden om hun opvolgers in te werken en van advies te voorzien.

En wat bieden wij?

Het parochiebestuur is verrassend laagdrempelig. We werken in een plezierig
team. Tegelijkertijd maak je kennis met
een geheel nieuw netwerk. Allereerst een
netwerk van veel bevlogen vrijwilligers die
samen proberen parochie te zijn. Dat zijn
er ongeveer 400. En daarbij zijn de koren
nog niet eens meegeteld! Daarnaast is er de
mogelijkheid (niet de verplichting) om kennis te maken andere parochies en met het
bisdom. Dat soort contacten kunnen verrijkend zijn en in elk geval vernieuwend.
Wil je er een keer over doorpraten? Graag!
Dat mag met leden van het pastoraal team
en/of met de (oud-)bestuursleden. De parochiesecretaresses kennen onze telefoonnummers en onze e-mailadressen.

Johan Elshof
Secretaris van het parochiebestuur
Het bestuur van de Johannes XXIII Parochie

COLOFON

Het doel van Vierklank is een positieve bijdrage te leveren aan de levensvatbaarheid
van onze geloofsgemeenschap in de vier parochiekernen, zowel nu als in de toekomst.
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Cursus Catholicism Najaar 2017
In het voorjaar zijn we in de Johannes XXIII Parochie begonnen
met het gezamenlijk bekijken en bediscussiëren van de serie Catholicism: een reeks van tien documentaires over het katholieke
geloof, gepresenteerd door (de inmiddels tot bisschop gewijde)
Robert Barron.
Het is een prachtige serie met beelden van
over heel de wereld. Zo hebben we in de
eerste vijf afleveringen al kennis kunnen
maken met de wereldkerk zoals zij aanwezig is in Israël, Latijns-Amerika en Azië. Alle
afleveringen kunnen afzonderlijk bekeken
worden, het is dus niet per se nodig naar
alle bijeenkomsten te komen.
De cursus wordt ook in het najaar op
woensdagavonden gegeven, in het parochiezaaltje bij de St. Willibrordkerk te Berkel. De aanvang is telkens om 20:00 u. Na
ontvangst met koffie of thee kijken we een
aflevering uit de serie, waarna we met elkaar in gesprek gaan. Om 21:30 u. proberen we af te ronden. De data zijn als volgt:
(woensdagavond) 20 september, 4 oktober,
1 november, 15 november en 29 november.

20 september: “Christus en de Kerk”

Voor katholieken is de Kerk niet slechts
een menselijk instituut. De Kerk is een
sacrament van Jezus en deelt daarom in
het leven en de energie van Christus zelf.
Christus identificeert zich zo met zijn volgelingen, dat wanneer zij lijden, Hij zelf lijdt.
“Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van
deze minste broeders van Mij hebt gedaan,
heb je voor Mij gedaan.”(Mt 25,40) Paulus
noemt de Kerk het lichaam van Christus.

4 oktober: “Liturgie en Eucharistie”

Volgens het Tweede Vaticaans Concilie is

de liturgie bron en hoogtepunt van het
christelijk leven. De Mis begint ermee dat
we samenkomen. In de samenleving is een
belangrijke kwestie: “Wie is ‘in’ en wie niet.
Wie staat aan de top?” In de kerk geldt dat
allen lid zijn van het mystieke lichaam van
Christus. De liederen die we zingen brengen dat tot uitdrukking. Onze stemmen
klinken samen in harmonie. De Mis begint
met het kruisteken door de priester. Hiermee zeggen we dat we bij God horen. Mijn
leven draait niet om mijzelf.

1 november: “De gemeenschap
van de heiligen”

Een heilige is iemand die toegestaan heeft
dat Jezus hem grondig innerlijk verandert.
Paulus beschrijft het aldus: Ikzelf leef niet
meer, Christus leeft in mij. (Gal 2,20). In het
vijfde hoofdstuk van het Evangelie van Lucas vinden we de gebeurtenis van de wonderbare visvangst. Jezus stapt gewoon in de
boot van de vissers en begint bevelen te geven. Dit symboliseert de invasie van genade, van goddelijke liefde in iemands leven.
Deze genade vernietigt onze natuur niet,
maar brengt haar op een hoger niveau.

15 november: “Gebed en geestelijk
leven”

Gebed is een diepe persoonlijke ontmoeting met God. Ik ben er niet altijd klaar voor
om meteen van het gewone werkleven over
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Diaken Alexis Szejnoga in gesprek tijdens cursus
catholicisme

te schakelen naar die ervaring. Ik heb oefening nodig. Gebeden als het Onze Vader en
het Weesgegroet of het bidden van de Rozenkrans kan onze gedachten ordenen. Ze
helpen ons verstand te kalmeren. “Gebed
is het verheffen van de geest en het hart
tot God.” ( Johannes Damascener) De aflevering laat een aantal leermeesters van het
gebed zien, zoals Thomas Merton, Johannes van het Kruis en Teresia van Avila.

29 november: “Het eeuwig leven”

De laatste aflevering houdt zich bezig met
hemel, hel en vagevuur. De hel wordt door
Augustinus ook wel beschreven als een “in
zichzelf gekeerd zijn”. Het vagevuur heeft
een negatieve klank bij de meeste gelovigen maar is feitelijk de toegangsweg tot
de hemel: het doel van het katholiek leven.
God wil dat we deelnemen aan zijn eigen
leven, een leven dat liefde is. De hemel is
liefde. Het is een leven dat nu nog buiten
ons voorstellingsvermogen ligt.

Tekst: Diaken Alexis Szejnoga

Eerste Communie: een bijzondere ervaring
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Kinderen uit groep 4
mogen dit jaar hun eerste Heilige Communie doen. Ouders hebben al een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond over
de communie. Waarom kiezen ouders om hun kinderen communie te laten doen? We leggen de vraag voor aan Angela van der
Meijden van de Communiewerkgroep in Berkel-Enschot en Ingrid
van Strijdhoven van de Communiewerkgroep in Udenhout.
Angela vertelt: “Ik ben van mening dat ouders deze keuze voor het kind maken. Vanuit hun eigen geloofsovertuiging en omdat
ouders zich verbonden voelen met het geloof en daar waarde aan hechten. Het is
mogelijk ook vanuit traditioneel oogpunt
en om je kind een bijzonder moment in het
leven mee te geven maar het gaat er ook
om wat de betekenis is van die eerste keer

ter communie gaan. We leven in een drukke roerige tijd maar nadenken wat nu werkelijk belangrijk is en van betekenis is zit in
hele kleine dingen. Door stil te staan bij je
geloof; wat, waar of wie dat ook mag zijn,
geven wij als ouders iets heel essentieels
mee aan onze kinderen als we voor hen
keuze maken om de eerste communie te
laten doen. Wanneer kinderen hun vormsel

Berkel-Enschot

Udenhout
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doen zijn ze naar mijn mening zelf meer in
staat om eigen doelen te zoeken en om zelf
op pad te gaan in het geloof.”
Ingrid vertelt dat de kinderen heel erg enthousiast zijn tijdens de bijeenkomsten. “In
Udenhout zijn 5 bijeenkomsten en daarbij
hoort een map. Ze hebben daar thuis het
huiswerk al uit gemaakt en willen dit heel
graag vertellen. Het knutselen is wel het
leukste denk ik vooral voor de Palm Paasviering. Ook zijn ze erg onder de indruk
van de grote kerk, de sprinkhanen zoeken
bij het beeld van Johannes de Doper is ook
favoriet. Het gedeelte om trots op te zijn en
vergeving is ook erg speciaal. In een tak in
de kerk hangen gekleurde blaadjes waarop
staat waar ze trots op zijn of iets waar ze
goed in zijn en dat is soms nogal eens wat.
Ook schrijven ze dan op een velletje iets

Dit schooljaar vinden de vieringen voor de
Eerste Communie op de volgende data plaats:

Zondag 3 juni 2018 in de St. Caeciliakerk in Enschot.
Zondag 10 juni 2018 in de St. Willibrorduskerk in Berkel.
Zondag 27 mei 2018 in de St. Lambertuskerk in Udenhout.
De informatieavond in Berkel-Enschot wordt gehouden op maandag 9 oktober
om 20.00 uur in de parochiezaal naast de Willibrorduskerk.
In Udenhout is de informatieavond op 25 oktober.

waar ze spijt van hebben en dit gaat in de
papier versnipperaar zodat het hun vergeven wordt. Zo krijgen ze er een beeld bij.“
Op de dag dat de kinderen voor de eerste
keer ter communie gaan, is heel bijzonder
en kinderen voelen dat ook zo! Het is feest,
ze zien er allemaal prachtig uit en zij zijn het
middelpunt in een versierde kerk waarbij

stil gestaan wordt wat ze in die voorbereiding beleefd en geleerd hebben. Voor elk
kind is een ander moment het meest bijzonder.

Tekst: Suzanne Roozekrans
Foto’s: Cecile Geerts,
Ingrid van Strijdhoven en
Masja Vlaminckx

Vormsel
Je eerste communie is al een hele tijd geleden. Je zat waarschijnlijk
in groep 4. Nu je in groep 8 zit, kijk je weer anders de wereld in.
Dit is een goed moment om na te denken over het Vormsel. Het
is eigenlijk een vraag. Wat wil jij verder met de kerk, met het
katholieke geloof. Een vraag waar je niet een, twee, drie op kunt
antwoorden. Daar heb je tijd en hulp bij nodig.
Overal in de wereld, in Europa, in Nederland en hier in ons dorp zijn er mensen met
een verschillend geloof en uit verschillende culturen bezig om de wereld een klein
beetje mooier te maken. Wij, in onze kerk,
willen voor jou en je ouders een klankbord
zijn zodat we samen in de geest van Jezus

kunnen werken aan een gelukkige plek op
aarde voor iedereen en dus ook voor jou.
De groep jongeren die zich voorbereidt
op het Vormsel komt een aantal keren bij
elkaar. De vormselvoorbereiding start in
januari van het nieuwe jaar. We ondernemen allerlei activiteiten die met het geloof

en de kerk te maken hebben. Het zijn gezellige bijeenkomsten waar gepraat wordt
over het leven en het geloof. De vormselvoorbereiding doen we met alle jongeren
uit onze Johannes XXIII-parochie. Dus alle
vormelingen uit de kernen Berkel-Enschot,
Biezenmortel en Udenhout gaan elkaar
ontmoeten tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten.
Aan het einde van de laatste voorbereidingsbijeenkomst vragen wij je of jij je wilt
laten vormen om zo volledig bij de kerk te
horen. In een feestelijke viering in oktober
2018 zal de Vormheer je dan het sacrament
van het Vormsel komen toedienen. En daarmee eindigt het niet, we nodigen je uit om
samen met ons verder op weg te gaan in de
kerk en met je geloof. De huidige groep vormelingen krijgt het Vormsel toegediend op
vrijdag 27 oktober a.s. om 19.00 uur in de
kerk van Biezenmortel. Voor vragen kun je
een mail sturen naar: vormselwerkgroep@
johannesxxiiiparochie.nl.
De vormselwerkgroep kan nog ondersteuning gebruiken van enkele vrijwilligers. Laat
ons weten als je interesse hebt.

Tekst: Pastoor Juan van Eijk,
Vormselwerkgroep Johannes XXIII-parochie
Foto: Masja Vlaminckx

Bisschop Gerard de Korte en Pastoor Juan van Eijk met de vormelingen
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Heilige van het seizoen: de aartsengelen
Aartsengelen zijn, zoals alle engelen, boodschappers van God.
Zij bewegen zich tussen hemel (plaats waar God is) en aarde
(plaats waar de mensen zijn).
In de verbeelding van de mensen is de
hemel boven en de aarde beneden. De
aartsengelen zien we dan ook afgebeeld
met vleugels om heen en weer te kunnen
vliegen. Aartsengelen zijn engelen van de
hoogste categorie. Zij staan dicht bij Gods
troon. Ze zijn geen heiligen in de strikte zin
van het woord. Het zijn bovennatuurlijke
wezens die nooit hebben bestaan maar wel
worden vermeld in de Bijbel.

Sint Michael

De voornaamste aartsengelen zijn Michaël,
Gabriël en Rafaël. De meeste namen van
aartsengelen eindigen op el, een verwijzing
naar (de naam van) God. Volgens de huidige
katholieke heiligenkalender is 29 september de feestdag van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël. De aartsengel Michael versloeg Lucifer. Deze duivel en zijn
opstandige engelen werden door de aarts-

engel naar de hel verdreven. Op één van
de wangen van de Udenhoutse kerkbanken
is de val van lucifer afgebeeld. Behalve als
strijdend tegen de duivel wordt hij ook vaak
afgebeeld met een weegschaal omdat hij de
zielen van de doden naar de hemel mocht
brengen en daarbij op zijn weegschaal het
goed en kwaad kon wegen.
Rond zijn feestdag van 29 september zijn
heel wat weerspreuken en boerenwijsheden gegroeid die met hem in verband worden gebracht, zoals ‘Vallen de eikels voor
Sint-Michiel, dan snijdt de winter door lijf
en ziel.’ Maar je kon Michiel ook aanroepen
als je op tijd op moest staan door het volgende schietgebedje:

‘Heiligen engel Sinte-Michiel
bewaar mijn lijf en mijn ziel,
wil mij wekken metter spoed
niet te vroeg of niet te laat
wanneer de klok zes uren slaat’
Tekst: Frank Scheffers

Vrijwilligers, dank jullie wel!
Onze parochie kan niet zonder vrijwilligers. Als alle werkzaamheden uitgevoerd zouden moeten worden door betaalde krachten,
zou er ontzettend veel niet gedaan kunnen worden. Werk dat wel
hard nodig is. Dat gebeurt nu op basis van vrijwilligheid, maar bijna nooit vrijblijvend. Vaak met gedrevenheid en met liefde voor de
parochie en voor elkaar.
Onze parochie telt ongeveer 400 vrijwilligers. Van hele jonge misdienaars tot mensen op een gezegende leeftijd. Het pastoraal
team en het parochiebestuur is deze vrijwilligers bijzonder veel dank verschuldigd. Dat
wordt ook regelmatig uitgesproken. Vanaf
de kansel, door pastoor en diakens. Of bij

activiteiten van de vrijwilligersgroep. Of gewoon tussendoor, door parochianen.

Lekkernij aan huis

In de afgelopen jaren was het gebruikelijk
om in de nazomer een vrijwilligersfeest te
organiseren. Het bleek echter dat lang niet

bloemengroep in bloementuin St. Willibrodrus Kerk

alle vrijwilligers daarnaartoe kwamen. Bijvoorbeeld omdat ze hun partner niet alleen
wilden laten. Of omdat ze op die avond andere verplichtingen of afspraken hadden. Of
omdat een dergelijke feestavond voor hen
als te massaal overkwam.
We hebben daarom besloten om dit jaar
geen feestavond te organiseren, maar om in
plaats daarvan iedere vrijwilliger persoonlijk
een attentie aan te bieden in de vorm van een
lekkernij. Die zal aan huis worden afgeleverd,
overigens ook weer door een vrijwilliger!
Met dit gebaar willen het pastoraal team en
het parochiebestuur (ook dat zijn vrijwilligers) iedereen hartelijk dankzeggen voor de
inzet van het afgelopen jaar. In de hoop dat
alle vrijwilligers ook het komende jaar weer
bereid en in de gelegenheid zijn om het vrijwilligerswerk met liefde en plezier voort te
zetten.
Namens het parochiebestuur,
Johan Elshof.

Vrijwilligersavond 2016
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Goden van de wind
Bijna altijd staan ze ieder najaar weer voor de deur: najaarsstor- plaatsen in de bijbel beelden van Gods
men met stevige windstoten, zodat de laatste blaadjes van de bo- kracht. Kracht die we zouden kunnen benoemen en beschrijven als ‘levenskracht’ of
men waaien. Zo’n storm hoort er eigenlijk gewoon een beetje bij ‘levensenergie’ die door ons heen stroomt
in dit jaargetijde. Wind en lucht: naast water, vuur en aarde van en ons in beweging kan zetten.
oudsher een van de vier oerelementen. Mysterieuze krachten, die
Vriend en vijand
de mensheid al eeuwenlang tot nadenken hebben gestemd. Een Wind en lucht zijn voor ons van vitaal beoerelement van levensbelang, zeker voor de toekomst.
lang. Zo kan een verfrissend windje op een
Bovennatuurlijk

In vroeger tijden – toen de wetenschap voor
de meeste natuurverschijnselen nog geen
verklaringen had – probeerde men deze
op eigen wijze te interpreteren. Zo kon de
kracht van de wind in stormen en orkanen
mensen bang maken. Om zich geruster te
voelen, gingen ze zelf betekenissen geven
aan de wind. Betekenissen, die van cultuur
tot cultuur verschilden. In oude culturen
werden wind en lucht bijna altijd in verband
gebracht met het bovennatuurlijke, met de
wereld en woonplaats van de goden. Door
de wisselvalligheid en de voelbare, maar ongrijpbare werking dacht men altijd dat er hogere machten in het spel waren. Een van de
Germaanse goden was Odin, de luchtgod.
De Japanse mythologie kent de stormgod
Susano en in China werd de wind vereerd
als vogelgod. Vayoe was in het oude Perzië
de god van de lucht en wind. De verkoelende
wind uit de keel van de god Amon waaide
destijds in het antieke Egypte. In het oude
Griekenland was Aeolus de windgod en
speelde de gure noordenwind Boreas een
belangrijke rol in de godenwereld. In Mexico
associeerde men de wind met Ehecatl, een
god met een snavelvormig masker voor zijn
gezicht. En in Tibet tenslotte rolt men gebe-

den op en stopt ze in een gebedsmolentje,
waarmee ze door de wind worden meegevoerd naar boven.

Levenskracht

Alles wat leeft, heeft lucht nodig. Je kunt er
niet ván leven, maar je hebt het wel nodig
óm te leven, alleen en met z’n allen. Lucht
doordringt en verbindt onzichtbaar en ongrijpbaar alles wat leeft. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de bijbelse schrijvers in
het element lucht een bruikbaar beeld zagen voor Gods geest. Wind en lucht zijn in de
bijbel dus zeker niet afwezig. Het Hebreeuwse woord voor geest is ‘ruach’, waarmee een
beweging van lucht wordt aangeduid. We
kunnen het vertalen als ‘wind’ of ‘(levens)
adem’. Al in het oudtestamentische scheppingsverhaal (Genesis 1,2) lezen we dat
Gods geest over de wateren zweefde en dat
God de mens levensadem in z’n neus blies
(Genesis 2, 7). Ook in het Nieuwe Testament
vinden we het oerelement terug, bijvoorbeeld in het Pinksterverhaal (Handelingen
2, 2-5), waar wordt verteld dat de leerlingen
van Jezus angstig bij elkaar zaten, toen “plotseling uit de hemel een gedruis kwam alsof
er een hevige wind opstak”.
Lucht, adem en wind zijn ook op andere

warme zomerdag voor wat afkoeling zorgen.
Wanneer je de hele dag binnen hebt gezeten, kan het je goed doen buiten een frisse
neus te halen. De zee, de duinen: de wind
maakt je daar los van het zorgzame bestaan
en doet je dromen over toekomst en verleden. We voelen de kracht van de wind als we
er in het najaar met de fiets tegenop moeten
ploeteren. Hij kan uitgroeien tot een vernietigende kracht wanneer een verwoestende
windhoos of orkaan over het land raast en
je een veilig heenkomen moet zoeken als
de dakpannen je om de oren vliegen, bomen worden losgerukt, rivieren buiten hun
oevers treden. Wind kan ook een afscheid
symboliseren, wanneer na een crematie de
as wordt uitgestrooid of nieuw leven met
zich meevoeren, wanneer de zaden door de
lucht worden verspreid. Lucht en wind: symbolen die verwijzen naar een werkelijkheid
die we niet direct kunnen pakken of begrijpen. Een werkelijkheid die ons overstijgt,
groter en omvattender is dan we kunnen
overzien.

Economisch belang

In de loop der eeuwen heeft de wetenschap
voor veel natuurverschijnselen een verklaring gevonden. Daarmee zijn weliswaar niet
alle angsten weggenomen, maar werden ze
ontdaan van mythische elementen en daardoor gekanaliseerd. Anno 2017 zijn de oude
goden van de wind wel verdwenen uit ons
dagelijks leven. Toch moeten we de economische betekenis van lucht en wind zeker
vandaag de dag niet onderschatten. Weliswaar zijn de handelszeilschepen vervangen
door motorvaartuigen en draaien veel molens met een elektromotor, maar airconditioning, persluchttechniek en allerlei recreatieve activiteiten zoals kitesurfen, ballonvaren,
paragliden, deltavliegen en parachutespringen hebben tegenwoordig een vaste plaats
gekregen in het dagelijks leven. En natuurlijk
zijn behalve zonnepanelen de vele indrukwekkende windmolens niet alleen al een tijdje op weg naar een gouden toekomst, maar
zullen zij ook de broodnodige middelen zijn
om de komende generaties van energie te
voorzien. Zo worden de moderne goden van
de wind onder onze ogen geboren.

Tekst: Jan Simons
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Lezing afscheid en rouw
door Leo Fijen
Dinsdag 31 oktober 20.00 uur in de St. Lambertuskerk
te Udenhout

Een lezing over ‘afscheid en rouw’ zal Leo
Fijen deze avond houden. Een avond die
thuishoort in deze week van Allerheiligen en
Allerzielen. In zijn werk heeft Leo Fijen vaak
reportages en uitzendingen gemaakt met
nabestaanden. Die verhalen heeft hij gebundeld in het boek ‘Leven met de dood’. Een
boek over het leven. Het leven van ieder die
zijn of haar dierbare verliest. Ontroerende
verhalen en troostende gedichten. Woorden
waar vaak geen woorden zijn. Houvast om
verder te leven in het niemandsland van de
dood. Daarin staan ook prachtige en ontroerende gedichten. Pas als je de dood hebt
meegemaakt, besef je hoe waardevol het
leven is. En de vraag is dan hoe je als mens
door de dood van je naaste heen weer tot leven kunt komen. Leo vertelt concrete verhalen en refereert ook aan het sterven van zijn
vader en moeder. Zo geeft hij handreikingen
om te rouwen en verdriet te hebben maar
ook om door het sterven heen getroost te
worden en weer tot leven te komen. Het
parochiebestuur stelt uw aanwezigheid bij
deze lezing zeer op prijs. U bent van harte
welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. De
toegang is uiteraard gratis.
Leo Fijen, wie kent hem niet van zijn TVwerk bij KRO/RKK of van zijn boeken. Hij is

Nederlands historicus en journalist. Hij is
sinds 2014 hoofdredacteur journalistiek
en levensbeschouwing van KRO-NCRV.
Leo is presentator van het RKK-programma Geloofsgesprek, iedere zondagochtend, voorafgaand aan de eucharistieviering. Vanaf 1992 was hij presentator
(en tot 2008 ook eindredacteur) van het
RKK-programma Kruispunt, dat wekelijks
bericht over kerk en samenleving. In 1999
ontving Leo de landelijke Spaanprijs voor
zijn bijdrage aan het kerkelijk en geestelijk
leven. Sinds 1 juli 2016 is Leo Fijen directeur van de katholieke uitgeverij Adveniat, die in 2010 is voortgekomen uit de
Katholieke Bijbelstichting. Hij is tevens
ook eindverantwoordelijk voor Levensbeschouwing binnen de KRO-NCRV.

Tekst: Tiny van Kempen

Wegwijzer in de
H. Paus Johannes
XXIII Parochie
De Heilige Paus Johannes XXIII Parochie
bestaat uit vier kerken: de St. Willibrordus
en de St. Caecilia in Berkel-Enschot, de St.
Lambertus in Udenhout en de Joseph in
Biezenmortel.
E-mail: info@johannesxxiiiparochie.nl
Website: www.johannesxxiiiparochie.nl
Facebook www.facebook.com/
Johannes23parochie
Twitter @johannes23p
Tel. nr. Pastoor 013-5331216
In geval van nood: 06-12849284

Willibrorduskerk

Kerkgebouw St. Willibrordstraat 1
Secretariaat St. Willibrordstraat 3,
5056 HS Berkel-Enschot. 013-5331216
geopend op werkdagen (m.u.v. donderdag)
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 09.00 uur

Caeciliakerk

Kerkgebouw Kerkstraat 4
Secretariaat Kerkstraat 2,
5056 AC Berkel-Enschot. 013-5331215.
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 09.00 uur en donderdag 19.00 uur

Lambertuskerk

De Udenhoutse kerk met het rouwkleed en een
gerestaureerde katafalk

Kerkgebouw Slimstraat 9
Secretariaat Slimstraat 7,
5071 EG Udenhout, 013-5111215
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

Josephkerk

Kerkgebouw Capucijnenstraat 44
Secretariaat Slimstraat 7,
5071 EG Udenhout, 013-5111215
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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