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Kerstmis zet mensen
in beweging
Jezus zet mensen in beweging, dat begint al bij zijn geboorte. Ook
al is Hij ergens afgelegen in een kerststal ter wereld gebracht,
mensen weten Hem te vinden. Zij gaan op zoek naar Hem. Als we
het zo zouden mogen zeggen, is de kerststal de eerste kerk. Het
woord ‘kerk’ betekent immers samengeroepen door de Heer. Het
gaat er niet om wie naar de kerk gaat, wie koster is, leest of de
eucharistie celebreert, want alles is gericht op Christus.
In de tijd dat ik op het seminarie zat, hadden wij een keer per jaar een retraite van 6
dagen. De eerste inleiding (korte impuls die
stof tot meditatie gaf), ging over het zien
van de ‘haas’. De retraite pater gebruikte
het beeld van een troep honden die achter
een haas aanloopt. Als je bij de achterste
hoort, weet je eigenlijk niet waarom je nog
aan het ‘rennen’ ben. De kans is reëel, dat
zij de achteraan lopen afhaken. Gewoon
om het eenvoudige feit, dat zij niet zien wat
hen in beweging zet.
De tijd waarin de kerk zich tegenwoordig
bevindt, vooral in Europa is vergelijkbaar.
Veel mensen weten eigenlijk niet meer wat
het beweegt om naar de kerk te gaan. Veel
er niet te beleven. Voor sommige mensen
zal de boodschap achterhaald zijn. Wie gelooft nog dat de Bijbel het Woord van God
is? Wie gelooft nog dat Jezus werkelijk aan-
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wezig is onder de gedaante van brood?
Voor mij is het de kern van het geloof. Eind
jaren 80 was ik koster in een kerk in Alphen
a/d Rijn. Ik was een van de jonge mensen,
die elke zondag in de kerk was. Veel mensen vonden het vreemd, wat doet een jonge
man nu elke zondag in de kerk? Voor mij
was het vanzelfsprekend. Ik heb een persoonlijke ontmoeting met de Heer gehad.
Deze ontmoeting heeft mijn leven totaal
veranderd. Geleidelijk ben ik gaan ontdekken, Wie Degene was die mij riep. Een grote
hulp is de Alpha cursus geweest, die ik verschillende keren heb mogen geven en die
we in januari 2018 ook in de parochie willen
starten.
Zalig Kerstfeest.

Pastoor Juan van Eijk

Van het bestuur

Kerkbalans 2018

In januari 2018 vindt, zoals elk jaar, weer de landelijke actie Kerkbalans plaats. Ook de Johannes XXIII Parochie neemt uiteraard
deel aan deze actie omdat de opbrengst van groot belang is voor
het voortbestaan van onze parochie.
Het thema voor de actie 2018 is: “Geef voor
je kerk”. Hierbij wordt niet uitgegaan van
het gebouw, maar van de geloofsgemeenschap, de parochianen die samen die Kerk
zijn. De geloofsgemeenschap vormt de basis van onze parochie. Een gemeenschap
van mensen die zich inzetten om samen de
boodschap van Christus uit te dragen.
Mogelijk is deze gemeenschap voor u de
plaats waar u zich thuis voelt. Waar troost
is bij verdriet en waar gelachen wordt als er
iets te vieren is. Een plek waar God wordt

gezocht en gevonden. Een gemeenschap
die er is voor elkaar!
U moet zich afvragen: Wat is deze gemeenschap mij waard. Wat heb ik er voor over om
het gebouw waar de gemeenschap thuis is
in stand te houden. Dat de bedienaars van
de parochie, de pastores, die zich inzetten
voor de gemeenschap betaald kunnen worden. Dat er wekelijks een mooie viering in
een versierde en goed onderhouden kerk
plaats kan vinden. Dat de kinderen gedoopt
kunnen worden en dat de feestelijke vie-

Exploitatie boekjaren 2014 t/m 2016 RK Parochie Heilige Paus Johannes XXIII

					
Lasten 		
2016		
2015		
Personeelskosten
e 198.106 e 222.816 e
Kosten onroerend goed kerkelijke gebouwen e 100.386 e 115.133 e
Kosten onroerend goed kerkelijk overig
e 13.921 e 14.698 e
Kosten onroerend goed beleggingen
e 15.718 e 10.473 e
Rente en lasten fundaties
e
1.746 e
2.261 e
Kosten eredienst
e 38.994 e 39.484 e
Kosten pastoraal
e 33.570 e 36.063 e
Verplichte en vrijwillige bijdragen
e 48.126 e 47.509 e
Beheerskosten
e 42.587 e 41.505 e
Incidentele lasten
e
6.766 e 10.020 e
Totaal lasten
e 499.920 e 539.962 e

2014
220.662
158.874
17.699
9.596
2.311
40.339
43.431
58.672
35.999
5.990
593.573

Baten
Bijdragen parochianen
Opbrengst uit bezittingen en beleggingen
Incidentele baten
Nadelig slado
Totaal baten

305.786
214.731
53.422
19.634
593.573

e
e
e
e
e

229.471
194.846
683
74.920
499.920

e
e
e
e
e

299.585
217.666
667
22.044
539.962

e
e
e
e
e

ringen zoals Eerste Communie, Toedienen
Vormsel en Huwelijken plaats kunnen vinden. Dat er een plaats is voor verdriet bij
het overlijden van mensen uit die gemeenschap.

Wat is dat u allemaal waard??

Want het vorenstaande kan niet zonder een
gezond financieel plaatje. We kunnen er nu
eenmaal niet omheen dat dit alles veel geld
kost.
Onze parochie is financieel afhankelijk van
bijdragen van parochianen. De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van
onze parochie. Voor uw bijdrage in de afgelopen jaren is het Parochiebestuur u zeer
erkentelijk. Er zijn echter ook nog een groot
aantal parochianen die om welke reden dan
ook nog niet deelnemen aan deze jaarlijks
terugkerende actie. Wellicht is dit het moment voor u dit vanaf 2018 wel te doen.
Hieronder is een overzicht opgenomen
van de inkomsten en uitgaven over de jaren 2014 t/m 2016. Zoals u kunt lezen zijn
wij er, evenals in 2015, in geslaagd om een
aanzienlijke kostenbesparing te realiseren.
Echter de inkomsten zijn nog veel harder
gedaald, waardoor het boekjaar 2016 is
afgesloten met een nadelig saldo van circa
€ 75.000,00. Ook de vooruitzichten voor
2017 zijn ronduit somber te noemen.

Dit kan de parochie niet lang volhouden en het zal op den duur leiden tot
het sluiten van kerken!
U zult begrijpen dat daarom uw bijdragen
aan de actie Kerkbalans voor onze parochie
van groot belang zijn.

Peter Maas
Lid penningmeesteroverleg.

Gespreksavonden Vitale geloofsgemeenschap
Biezenmortel
Annemieke heette namens de torengroep
iedereen van harte welkom en vertelde wat
de bedoeling was van deze avond. Samen
in gesprek gaan over een ‘vitale geloofsgemeenschap’. Pastoor van Eijk ging voor
in gebed en gaf zijn visie op een vitale geloofsgemeenschap. Hij gebruikte hiervoor
het gezin als voorbeeld, met drie belangrijke elementen: gastvrijheid, dienstbaarheid en eenheid. De gespreksleiders begeleidden groepen bij het gesprek. Iedereen
kreeg de ruimte om zijn visie te geven. Het
waren fijne gesprekken, er werd gesproken
en geluisterd, gevoelens gedeeld, feedback

gegeven en in oplossingen gedacht. Aan
het eind van de avond kwamen de groepen
weer bij elkaar en bedankten Annemieke
en pastoor van Eijk iedereen die aanwezig
was. Annemieke vroeg om de positiviteit
van de avond vast te houden en de volgende avond allemaal 1 iemand mee te nemen.
De avond werd afgesloten met een borrel.

De tweede gespreksavond:

Weer druppelde de zaal vol, mensen die
de vorige avond aanwezig waren maar ook
mensen die gehoord hebben over de eerste avond. Pastoor van Eijk opent met een
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openingsgedachte/gebed de geboorte
van Christus bracht hoop in deze wereld.
Laten we ook vanavond hier vooral kijken
naar momenten van hoop.
Nadenken over een “vitale gemeenschap”
is niet eenvoudig. Zeker niet wanneer
dat gebeurt terwijl die gemeenschap aan
kracht inlevert. Overal om ons heen zien
we dat proces van dalende kerkgang, verminderende inkomsten en sluitende kerkgebouwen. Het beeld van de opdracht
aan Franciscus, “herstel mijn kerk” geeft
aan dat “kerk zijn” zoveel meer is dan de
stenen. Zo zijn we op de eerste avond sa-

men op zoek geweest naar de zorgen en de
kansen voor een vitale gemeenschap hier
in Biezenmortel. Over verlies van een vast
aanspreekpunt, over kansen voor de toekomst en het slecht vallende tijdstip van
diensten. Op de tweede avond wordt dat
beeld van de vorige keer teruggekoppeld
en zo mogelijk aangevuld, bijgesteld en
scherp gesteld.
De kerk als een inspirerend thuis. Een
thuis, dat geborgenheid als wel bezinning
geeft. Pastoor van Eijk nodigt de mensen
uit daarop nog eens te reageren. Die uitnodiging roept aanvankelijk vooral gevoelens
van verlies en hier en daar ook van verbittering op. Verlies aan nabijheid, verlies aan
spontaan samen delen van verdriet of sociale hoogtepunten. De pastoor die deel uitmaakte van de sociale structuur en “alles”
wist. Er groeit wel iets van een gezamenlijk
besef dat dit na het tijdperk Kapucijnen niet
meer kan. Als de mensen willen dat iemand
van het pastoraal team langs komt, kunnen
de mensen dit zelf aangeven bij het pasto-

raal team zelf, torengroep of secretariaat.
Iemand benadrukt dat geloof niet afhankelijk moet zijn van de voorganger, maar dat
we “samen kerk zijn”. Voor velen is het helder “een avond als deze geeft wel die beleving van gemeenschap”.
Pastoor van Eijk schakelt naar een heel
praktisch punt. Hij ervaart dat parochianen graag zouden zien dat in zijn preken
de relatie met “het dagelijks leven” sterker zou zijn. Hij zegt dit moeilijk te vinden,
maar wil graag mensen uitnodigen om bij
de voorbereiding mee te denken, behulpzaam te zijn.
Aanvankelijk leidt dit tot enkele praktische
beelden. Belang van periodieke aanwezigheid van iemand van het Pastoraal team
bij vrijwilligersgroepen. Pastoor van Eijk
wil ondanks de realiteit dat “onze kinderen niet meer komen” kijken hoe de jeugd
meer betrokken kan worden. Verheldering
van “dienstbaarheid” geeft vanuit verschillende deelnemers beelden van een kerk
die dicht bij de mensen staat.

Diaken Alexis sluit daarna af met een heldere toezegging dat hijzelf en ook andere
leden van het Pastoraal team graag in de
gemeenschap willen wortelen, ook op bezoek willen komen. Hij stelt voor, iemand
zich als eerste meldt en dat die dan vervolgens twee nieuwe adressen doorgeeft
van mensen die bezoek van een lid van het
Pastoraal team op prijs stellen. Pastoor van
Eijk vraagt in het verlengde daarvan aan de
aanwezigen om in Biezenmortel een bezoekgroep op te richten: een vitale geloofsgemeenschap is ieders verantwoordelijkheid, dus ook van parochianen.
Alle inwoners en vrijwilligers van Biezenmortel worden van harte uitgenodigd voor de derde bijeenkomst op 17
januari in de Vorselaer inloop vanaf
19:00 uur start 19:30 uur. De avond
zal in het teken staan van elkaar een
fijn jaar toe wensen en de gemaakte
stappen na de tweede bijeenkomst.

Birgit Verkooijen
lid Torengroep St. Joseph Biezenmortel

Nieuwe
mistijden
Biezenmortel
Iedere zaterdag
om 19.00 uur

Marian van Hest, Patricia Schellekens
en Veerle Fijnaut
Driegesprek met twee aftredende bestuursleden en een
aftredende notuliste
Eind dit jaar nemen meerdere leden van
het parochiebestuur afscheid. De drie dames in het gezelschap blikken samen terug
op hun tijd bij het bestuur. Veerle vertelt
hoe zij als notuliste bij het kerkbestuur
belandde. “10 jaar geleden klopte zuster
Augusta bij mij aan met de vraag of ik notuliste van het kerkbestuur in de parochie
Enschot wilde worden. Niet als formeel lid
van het bestuur, maar als externe ondersteuning van de secretaris. Dat leek mij wel
wat. Een interessante en concrete taak, die
goed te combineren was met een baan en
een gezin met jonge kinderen. Toen het fusieproces van de vier parochies begon, ben
ik ook gaan assisteren bij die vergaderingen
en vervolgens ben ik als vanzelf doorgerold

naar het nieuwe bestuur van de fusieparochie. En daar ontmoette ik jullie, Marian en
Patricia.”
“Ja”, vertelt Patricia, “wij zijn allebei in 2012
door toenmalig pastoor Pieter Scheepers
gevraagd voor het bestuur van de nieuw te
vormen fusieparochie. Het was belangrijk
dat er (jonge) vrouwen in het bestuur kwamen, en dat er een afspiegeling van de vier
dorpen was. Ik vertegenwoordigde Berkel
en Marian had een band met Biezenmortel,
waar ze is opgegroeid. Ook wij hebben allebei een baan en een gezin, maar wilden
toch graag tijd vrijmaken om ons steentje
bij te dragen aan de parochie.”
“Inderdaad”, gaat Marian verder. “We zijn
allebei door de selectie voor de bestuurs-
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leden heen gekomen en vol enthousiasme
aan de slag gegaan. Wij moesten vorm gaan
geven aan het idee van ‘eenheid in verscheidenheid’ binnen de nieuwe parochie.
Ik kreeg het vrijwilligersbeleid onder mijn
hoede en later is daar ook communicatie
bijgekomen. Ik heb onder andere de eerste
gezamenlijke vrijwilligersavonden voor de
fusieparochie georganiseerd; drukbezochte, gezellige avonden in Bosch en Duin en
later in de Druiventros. Het werken met en
voor de vrijwilligers geeft veel voldoening,
maar bleek toch lastig te combineren met
een drukke baan. De meeste vrijwilligers
zijn overdag aan het werk, op momenten
dat ik ze niet kan opzoeken om eens even te
kletsen of een keer samen koffie te drinken.
Ook door het wegvallen van de pastoraatsgroep was het contact met de vrijwilligers
niet altijd makkelijk te onderhouden.”

Patricia kreeg de begraafplaatsen onder
haar hoede. “Een van mijn eerste grote
projecten was het samenvoegen van de begraafplaatsreglementen van de vier oude
parochies tot één nieuw reglement voor de
fusieparochie. Dat was een hele klus. Verder heb ik samen met de begraafplaatsbeheerders steeds gezorgd dat alles op orde
is, en dat de vele bijzondere - soms zakelijke, soms emotionele - vragen goed werden
opgelost. Ik werk op een accountantskantoor en vanuit die achtergrond heb ik altijd
met belangstelling het werk van penningmeester Tiny van Kempen gevolgd. Toen
hij begin dit jaar opeens zijn taken moest
neerleggen, heb ik de meest dringende financiële zaken van hem overgenomen.”
Veerle: “Ik heb de vergaderingen altijd met
veel belangstelling gevolgd en was vaak
onder de indruk van de deskundigheid en
professionaliteit van de bestuursleden.
Het was heel interessant om de groei mee
te maken van het kleinschalige, praktische
niveau in Enschot, via het fusieproces naar
het bestuur van de nieuwe parochie, dat
vanzelfsprekend wat meer op hoofdlijnen
moet besturen.”
Samen bewaren we herinneringen aan goe-

Vlnr: Marian van Hest, Veerle Fijnaut en Patricia
Schellekens

de, openhartige, maar niet altijd gemakkelijke vergaderingen. “Er is ruimte voor ieders
eigen inbreng. De een denkt wat langer na, de
ander houdt meer van doorpakken. De tijden
veranderen, en dat betekent dat binnen de

kerk niet alles bij het oude kan blijven. Daar
hebben we samen zo goed mogelijke oplossingen voor gezocht”, vertelt Marian.
De persoonlijke inbreng werd altijd gerespecteerd en gewaardeerd. Patricia noemt
bijvoorbeeld het ‘woord van bezinning’ aan
het begin van iedere vergadering. Tot voor
kort werd dit op toerbeurt verzorgd door
de leden van het bestuur. Een gedicht, een
gebed, een mooie tekst of een gedachte,
die als inspiratie konden dienen voor de
vergadering en het werk van het bestuur.
“Een van de eerste keren dat ik aan de
beurt was, heb ik een Sinterklaasgedicht
geschreven met een persoonlijk woordje
voor ieder lid van het bestuur. Met iets lekkers erbij natuurlijk!”
We kijken alle drie met voldoening terug op
de bijdrage die wij hebben kunnen leveren
aan het bestuur van de parochie. Met het
vertrek van Patricia en Marian ligt er weer
dezelfde vraag als vijf jaar geleden aan
het begin van de fusieparochie: er zitten
nu geen vrouwen meer in het parochiebestuur. We hopen dan ook van harte dat er
snel goede opvolg(st)ers worden gevonden!
Voor de notuliste is dat al gelukt: Els Kuipers neemt de pen van Veerle over.

Terugblik, en vertrouwen in de toekomst.
De meeste inwoners van onze dorpen hebben het waarschijnlijk
niet mee gekregen, maar afgelopen 1 juli stopte Caspar de Bonth
uit Udenhout als parochiebestuurder.
Halverwege de afgelopen decennia (!) was
er een periode van acht jaar waarin hij geen
kerkbestuurlijke
verantwoordelijkheden
had, maar sinds 1981 heeft hij zich in totaal
21 jaar ingezet om met name de materiele
en gebouwelijke voorzieningen in stand én
op peil te houden: eerst van 1981 tot 2000
en daarna nog een keer van 2008 tot afgelopen 1 juli. Sinds het samen gaan van onze
vier plaatselijke kerkgemeenschappen in
de Johannes XXIII Parochie werd die taak
uitgebreid. Het werd aansturen van en samenwerken met 4 mensen uit de verschillende torengroepen. “Een heel fijne en
soepele samenwerking,” is zijn waardering
daarvoor. Caspar ziet bij zijn afscheid dan

ook dat de verschillende kerkgebouwen
er goed bij staan: “De situatie is gezond en
het onderhoud is ‘bij te benen’. Dan klinkt
er ook wel wat zorg door in ons gesprekje.
Zorg over de toekomst; zorg over de betrokkenheid van de mensen in de parochie;
de daling in het kerkbezoek, de geleidelijke
afname van de financiële ondersteuning.
Alleen al omdat het unieke cultuurgoederen zijn (3 van de 4 kerken zijn officiële
monumenten!) is het nodig en waard om
ze te onderhouden en in stand te houden.
Dat laatste zal dan ook wel een van de redenen zijn dat hij nog steeds beschikbaar is
om adviezen te geven; op de eerste plaats
nog in een diocesane werkgroep. Maar ook

COLOFON

De Vierklank is een uitgave van de Johannes XXIII Parochie en wordt verspreid onder
alle inwoners van Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel én alle voorkeurparochianen die elders wonen.
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.
Mocht u willen reageren op de inhoud of ontvangst
van dit blad dan kunt u dit doen via
communicatie@johannesxxiiiparochie.nl
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voor de parochie zal het soms moeilijk zijn
om geen beroep te doen op zijn expertise;
Caspar, ik denk dat ik namens de hele parochiegemeenschap spreek als ik je heel hartelijk dank voor je jarenlange inzet.
Geniet ook van de vrijgekomen tijd.

Redactie:
Pastoor van Eijk
Wim Maarse
Cees van der Poel
Koert Rasenberg
Suzanne Roozekrans
Frank Scheffers
Schildering:

Cees van der Poel

Irene Schepens-Soons
Foto’s:
Cees van de Poel
Pieter Michielsen
Ontwerp & vormgeving:
Arjan Robben
Drukwerk:
Elka – Tilburg

Even voorstellen…
nieuwe dirigente Kinderkoor Eigen Wijs
Ik mag me, bij deze, voorstellen als de nieuwe dirigente van kinderkoor Eigen Wijs. Mijn naam is Hilde Remmers. Ruim veertien
jaar geleden ben ik zelf begonnen met zingen bij dit koortje. Dit
vond ik toen heel erg leuk en dat is precies de reden waarom ik
nu terug ben!
Op dit moment studeer ik aan de Academie
voor Muziekeducatie op het conservatorium
in Tilburg. Hier volg ik onder andere vakken
om me te kwalificeren tot kinderkoordirigente. Hoewel ik ook in Tilburg woon, ben
ik nog regelmatig te vinden in het dorp on-

der andere bij muziekvereniging Concordia
waar ik dwarsfluit speel.
Heel mijn leven draait dus eigenlijk om muziek. Naast mijn activiteiten in Berkel-Enschot verzorg ik bij Muziekschool Kaatsheuvel de cursus Muziek op Schoot, muziekles
voor baby’s, dreumesen en peuters. Af en
toe geef ik les op de verschillende basisscholen in Kaatsheuvel voor muziekprojecten of andere speciale gelegenheden. Ik vind
het altijd weer een uitdaging om mijn passie
voor muziek met anderen te delen, zodat iedereen er net zoveel van kan genieten als ik.
Voor Eigen Wijs is er een flinke uitdaging om
meer kinderen te laten komen om te zingen.

Ik ga deze uitdaging met plezier tegemoet en
hoop richting het einde van het jaar wat meer
leden te hebben. Dus mocht u nog iemand
kennen die het heel erg leuk vindt om samen
te zingen, hoor ik het natuurlijk graag!
De komende tijd ga ik met de kinderen flink
aan de slag om tijdens de kerstviering een
mooi repertoire te laten horen!
Lijkt het je leuk om mee te komen zingen in
Eigen Wijs voor informatie:
hilderemmers@gmail.com

Heilige van het seizoen: Johannes de Evangelist
Toen Johannes en zijn broer Jacobus bezig waren hun visnetten
te herstellen, werden zij door Jezus geroepen om zijn leerling
te worden. Ze gaven hieraan direct gehoor. Later werden zowel
Johannes als Jacobus (twee van de twaalf) apostelen van Jezus.
Samen met Petrus werden Johannes en Jacobus de meest vertrouwelijke leerlingen van Jezus. Ook is hij, volgens het evangelie, de enige apostel die aan de voet van het kruis Maria, de
moeder van Jezus, bijstond.
Sint Jan Evangelist wordt traditioneel gezien als de auteur van vijf boeken van het
Nieuwe Testament: drie brieven, een apocalyptisch werk (Openbaring van Johannes) en het evangelie volgens Johannes
waarnaar hij vernoemd is per definitie.
Volgens de legende werd hij, in Rome, bij
wijze van marteling in een bad met hete
olie gegooid, wat hij overleefde, waarna hij
door de Romeinse keizer Domitianus naar
Patmos werd verbannen waar hij het boek
Openbaringen schreef. Hij stierf, volgens
de christelijke traditie, op zeer hoge leeftijd
als laatste van de twaalf apostelen van Jezus. Volgens de traditie is hij hiermee ook
de enige apostel die een natuurlijke dood
stierf. Zijn feestdag is in de rooms-katholieke kerk op 27 december. Hij is de patroonheilige van de kunsthandelaren, de schrijvers, de boekbinders, de componisten, de
uitgevers, de boekhandelaars, de lithogra-

fen, de schilders, de beeldhouwers, de papiermakers, de drukkers, de kleurders, de
letterzetters, de theologen, de glazeniers,
de spiegelmakers, de graveurs, de kersentrekkers en korfmakers en verder van de
vriendschap. Hij wordt aangeroepen bij
brandwonden, tegen hagel, vergiftigingen,
voetwonden en epilepsie. In de Udenhoutse Lambertuskerk hangen vier metershoge
afbeeldingen van de vier evangelisten. Het
zijn zogenaamde grisailles of grauwschilderingen, dat zijn schilderijen waarin men
geen natuurlijke kleuren aanbrengt maar
zich beperkt tot de weergave der dingen in
alle mogelijke schakeringen van dezelfde
kleur, meestal grijs of bruin. Deze techniek
heeft haar wortels in de oudheid maar
werd vooral van de 15e tot de 18e eeuw toegepast. De Udenhoutse schilderijen zijn in
1696 gemaakt door de Haarlemse schilder
Jan de Braij voor een kerk in Amersfoort.
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Johannes de evangelist

Pastoor Karel Prinsen kocht de vier schilderen in 1957 voor f 2.800 om de Udenhoutse
kerk te verfraaien. Johannes staat op het
schilderij afgebeeld met de gevleugelde
arend of adelaar omdat in zijn evangelie de
woorden een hoge vlucht nemen en hij met
scherpe blik Gods geheimen doorziet.

Tekst: Frank Scheffers

Kerstmis door de ogen van een kind
Schildering door Irene Schepens-Soons

Advent

Papa maakt een dennentakkenkrans. Er
gaat een paars lint om, paars is de kleur van
rouw, boete en inkeer, zegt papa. Vier kaarsen gaan in knijpertjes op de krans. Het
duurt nog vier weken, dan komt het kindje
Jezus. Elke week een kaarsje meer. Als het
kindje geboren wordt, branden ze alle vier,
dan is het kerstmis. Gek, dat paarse lint;
waarom rouw en boete als er een nieuw
kindje komt? Dat is toch zeker leuk! Papa
belooft dat als Jezus geboren is er een mooi
rood lint omheen komt. Rood is de kleur
van de liefde. Wij houden van Jezus.
Wij hebben een adventshuisje met daarachter een lichtje. Net een kerkje met heel
veel gesloten raampjes. Elke dag mag er
een open. Na het avondeten leest mama
een verhaaltje voor over het plaatje van die
dag. Ik hang tegen haar aan, begrijp er niet
veel van, maar vind het gezellig om naar de
muziek van haar stem te luisteren. Ik word
daar rustig van. Wat dat herdertje Levi uitspookt, kan mij niks schelen. Soms vergeten wij een luikje open te doen. Dan mogen
er ineens drie of vier tegelijk open. Heerlijk,
dat schiet lekker op. Toch krijgen wij maar
één verhaaltje. Dat is oneerlijk.

Oh dennenboom

“Wij hebben een kerstboom, wij hebben
een kerstboom!”
Papa timmert hem op een houten kruis.
Al zingend en springend wordt de altijd,
groene boom naar binnen gedragen. Mama
gaat hem versieren. Wij mogen helpen. Als
eerste de piek bovenin. Eén voor één mogen wij aangeven wat zij in de boom hangt.
Voortdurend roept zij: “voorzichtig”, “niet
laten vallen”, “niet te hard knijpen”. Eerst de
lichtjes, dan zilveren slingers, dan de bal-

len, daarna engelenhaar en tot slot zilveren
regen. Ik ben blij het zilveren kerkje weer te
zien, het huisje met het rode dakje, de paddenstoeltjes, het zilveren trompetje, het
gouden viooltje, de kerstmannetjes. Maar
het aller, allermooist vind ik de bal met een
gat dat naar binnen toe in een punt uitloopt. Zoveel mooie kleuren zie je daarin,
een toverbal.
Pats...... daar heb je het al...... net die mooie
bal in gruzelementen. “Pas op dat je je niet
snijdt!!! ....... die ballen zijn van heel dun glas,
helemaal niet van zilver......... Naast een bal,
ook een droom in gruzelementen....

dageraadsmis, de dagmis. Wij maken met
Kerstmis de overgang van het donker naar
het licht, zeggen ze. Als de mis uit is, lopen wij naar huis; helemaal nog geen dag,
het is pikkedonker. Spannend. Eindelijk is
het Kerstmis. Buiten, voor de kerk, klinkt:
“zalig kerstfeest”. Brr, koud, heel erg koud.
Snel naar huis. Ik verheug me op het Jezuskindje in de kribbe, op de warme thee
met kerststol en tulband, op de brandende
kaarsjes, op de adventskrans die eindelijk
een rood lint krijgt en waarvan alle kaarsen eindelijk mogen branden. Wachten
wordt beloond.

Het stalletje van Bethlehem

Papa is ook druk. De kerststal wordt van
zolder gehaald. Heeft ie zelf gemaakt, met
een strooien dak. Onder het kampvuurtje
heeft hij een rood doorschijnend papiertje
gedaan met een brandend lampje eronder.
Gezellig! Zo wordt het tenminste een beetje
warm in de stal.
Wij mogen om de beurt een beeldje uit het
houten kistje grabbelen; niet in doeken,
maar in oude verfrommelde kranten gewikkeld. Uitpakken maar! Wij hebben de
leukste kerststal van de hele wereld! Os en
ezel samen achterin de stal. “Om het kindje Jezus warm te blazen”, zegt papa. Dan
Jozef en Maria. Maria lief, mooi en knap,
Jozef niet zo, een beetje saai in die bruine
jurk, opa-achtig met die lange grijze haren.
De twee herdertjes. Beeldige beeldjes, ze
zien eruit als kindjes. Ondertussen vertelt
papa over hen in het veld, over de engelen die vertellen dat Jezus is geboren. Dat
de herders het kindje vinden in een kribje,
een slobberbak voor dieren, dat het koud
is, maar dat het kerstkind warmte uitstraalt. Ik heb medelijden met Jezus. Ik
probeer Hem te helpen door het vuurtje
van papa wat dichterbij te schuiven, en
leg een watje op zijn blote knietjes - Jezus
heeft een jurkje aan -. Ik vind het zo zielig
voor Hem. Ik zit graag bij het stalletje en
schuif met de beeldjes alsof ze echt leven.
Als je tegen ze praat, praten ze terug, ook
de dieren. De Driekoningenbeeldjes mogen pas op 6 januari in de stal. Elke dag
een stapje dichterbij. Het engeltje op haar
wolkje blijft de hele kersttijd maar naar
boven wijzen.

Nachtmis

Nee, wij mogen niet mee naar de nachtmis. “Te laat voor kindjes”, zegt papa.
Maar als ik groter ben, mag het wel. Dat
heb ik geweten! Om vier uur in de nacht!
Drie missen achter elkaar: de nachtmis, de
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Eerste Kerstdag

Wij gaan veel naar de kerk met Kerstmis; ’s
nachts, ‘s morgens (alleen papa) en ‘s middags. Ook is het eten anders dan doordeweeks; feestelijker, papa en mama drinken
een glas wijn. Mama spant rode linten over
het witte tafelkleed en het mooie servies
wordt gebruikt. Kaarsen branden op tafel.
Kerstmiddag is slaperig. Papa moe van de
nachtmis en het harde werk, mama blijvend druk in de keuken. Zij slaapt nooit
overdag. Als papa slaapt, vind ik het ongezellig. Wij gaan naar boven, een toneeltje
oefenen, dat we straks zullen uitvoeren.
Kerstliedjes; we beelden uit wat we zingen. Mijn oudste zus neemt de leiding, ik
verkleed en versier, de jongens zijn Jozef
en herder en ons jongste zusje met de
gouden haren is Maria. “Maria die zoude
naar Bethlehem gaan” …. oplettend sta ik
klaar. “De rijm lag op de daken”. Al zingend
wikkel ik snel een rol rood crêpepapier uit
over de divan, om vervolgens een zak witte papiersnippers, zorgvuldig die middag
geknipt, daaroverheen uit te strooien: de
rijm ligt op de daken.

jes aan. Samen rond de tafel met thee en
koek-, chocolade-, suikerkransjes. We zingen het ene liedje na het andere. De gouden engeltjes in het molentje draaien rond
door de warmte en rennen zich een rotje.
Soms weet je niet meer of ze nou rechtsom
of linksom draaien. Mama leest voor uit ‘De
kinderen van Maminka’ of uit ‘Kaarsjes voor

Kerstmis’. Haar zoetgevooisde stem doet
wonderen. Het is een vredig schouwspel,
totdat wij verontwaardigd ontdekken dat
papa in slaap is gevallen…. In koor roepen
we klierig met zijn allen: “Niet pitten, niet
pitten, niet pitten!!!”

In de herfstvakantie is jongerenkoor Bimoza uit Biezenmortel
samen met jongerenkoor Cantal uit Alphen op reis geweest naar
Assisi in Italië. Er ging driekwart jaar aan organisatie vooraf, hoofdzakelijk verricht door Richard.

ook om zelf nog eens rond te lopen door de
stad en afscheid te nemen van Assisi. Voor velen van ons zal dit geen afscheid zijn geweest
maar een ‘tot ziens’, een plek om zeker nog
eens terug te komen! In de avond zongen we
nog een mis in Costano waar we hartelijk werden ontvangen door de pastoor en de dorpsbewoners. De laatste avond in Assisi hebben
we samen onze souvenirs en elkaar gezegend,
een bijzonder moment. Wat hebben we het
fijn gehad met elkaar!
Vrijdag en zaterdag reden we terug naar
huis; in Malters in Zwitserland maakten we
een stop om te overnachten. We bedankten
Richard voor zijn fantastische begeleiding
en onze chauffeur Jim voor de fijne reis. Zaterdagavond sloten we onze reis af met een
etentje in Thorn. In Biezenmortel namen we
afscheid van elkaar. En wat hebben we elkaar
gemist de eerste dagen na de reis.

Ook “de herdertjes lagen bij nachte” doet
het goed. De stralen die dooreen schieten,
spreken tot onze verbeelding en de lachlust
van papa en mama. Soms is het zomaar afgelopen: de herder houdt het voor gezien,
ook Jozef geeft er de brui aan. Tja, dan is
het klaar!
Mama sluit de gordijnen, lichten uit, kaars-

Tekst: Irene Schepens - Soons

Reis Bimoza

Op 14 oktober vertrokken we met een vip-bus
op weg naar Zuid-Zwitserland. De sfeer was
meteen goed, al voor we de grens over waren
kwam het keyboard op tafel en werden de
mappen tevoorschijn gehaald. De gehele map
werd gezongen. Regelmatig maakten we een
tussenstop. ’s Avonds kwamen aan bij ons
logeeradres het kapucijnenklooster in Faido.
Spullen werden uitgepakt, kamers verdeeld
en er werd gekookt.
Zondag konden we genieten van het mooie
weer, we zongen een mis in een volle kerk
boven op de berg bij Orselina met uitzicht op
Locarno en het Laggo Maggiore. Daarna een
wandeling door Locarno. Na het avondeten
en de viering in het klooster volgende een
spannende quiz.
Maandag vroeg op weg naar Assisi. Een
mooie tocht van Zwitserland naar Italië, onderweg tijd voor een film over Franciscus.
Om aan het eind van de middag van veraf Assisi te zien liggen. Een bijzonder moment, we
zijn er bijna! We logeren in het dal in Costano.
’s Avonds maken we een wandeling en zien we
Assisi liggen tegen de berg, prachtig verlicht.
Dinsdag beginnen we onze religieuze ontdekkingstocht met een bezoek aan het San Damiano-kerkje. Op deze plek kreeg Franciscus
de opdracht “Ga en herstel mijn kerk”. Na het
bezoek aan San Damiano lopen we door de
Porta Nuova (de nieuwe poort) Assisi in. We
hebben prachtig uitzicht over het dal in de
stralende zon. Na de lunch vervolgen we onze
weg naar de Carceri, een tocht van ongeveer
5km de berg op. Na een stevige wandeling komen we aan bij de Carceri, de plek waar Franciscus en zijn volgelingen naartoe gingen om
te bidden en te mediteren. Bij het buiten altaar. Met de berg als klankbord, zingen we de
mooiste liederen en hebben we veel publiek,
mensen uit Italië, Frankrijk, San Francisco en
Duitsland. De avond werd afgesloten met het
spannende spel ‘Weerwolven van Wakkerdam’.
Woensdag beginnen we met een bezoek aan

een grote basiliek, Santa Maria Degli Angeli.
Binnen in bevindt zich de Portiuncula- kapel.
De grote basiliek werd gebouwd om de kleine
kapel te beschermen. Het is de plaats waar
Franciscus zich vestigde en waar de broeders
elkaar ontmoetten. We gingen langs de rozentuin en rozenkapel. ’s Middags bezochten we
het ouderlijk huis van Franciscus en het huis
van Bernardus van Quintavalle, de eerste volgeling van Franciscus. We bezochten ook de
Santa Chiara en het graf van Clara, de goede
vriendin van Franciscus.
Donderdag was helaas alweer de laatste dag
in Assisi. Deze dag begon met het bezoek aan
de San Francesco-basiliek, basiselementen,
gebouwd ter ere van Franciscus. In deze Basiliek bevindt zich ook het graf van Franciscus.
Deze basiliek bestaat uit een boven- en onderkerk en bevat wereldberoemde fresco’s.
Na dit bezoek gingen we in groepen uit elkaar
om te lunchen en souvenirs te kopen. Maar

We willen iedereen die ons geholpen heeft
deze fantastische reis voor elkaar te krijgen
hartelijk bedanken voor hun hulp!

Pace e bene, vrede en alle goeds.
Jongerenkoor Bimoza.

Maandag 22 januari:
informatie en kennismakingsavond Vormsel
Voor het vormsel om 19.00 uur in parochiezaal van Berkel.
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Wegwijzer in de
H. Paus Johannes
XXIII Parochie

Kersttocht op zaterdag
16 december 2017

Kerstboodschap

Dit jaar vindt de kersttocht in Berkel plaats.
De start is tussen 16.30 en 18.00 uur. Het
idee van de kersttocht heeft een parochiële
achtergrond. Daarom begint de tocht ook

kersttocht. Die stem geeft ook uitdrukking
aan de betrokkenheid, die de kersttocht
bij velen oproept.
Die betrokkenheid ervaart de stuurgroep
elk jaar ook bij de voorbereiding van de
tocht. Bewoners aan de route zijn altijd
bereid hun oprit beschikbaar te stellen
voor het plaatsen van een tent, stroom te
leveren of anderszins faciliteiten te verlenen. Daarnaast gaan de bewoners van
de straten waar de tocht doorheen loopt,
gezamenlijk spontaan iets organiseren
om de tocht een extra feestelijk tintje te
geven.
Ook de opkomst van een grote en trouwe
groep vrijwilligers op de dag van de tocht
zelf: voor de opbouw, inrichting en aankleding getuigt van betrokkenheid. Zonder hen zou de stuurgroep niets van de
grond krijgen.
Een ander soort vrijwilligers vormen de leden van koren, orkesten en andere groepen. Zij zorgen voor het muzikale element
of zorgen op een andere manier voor een
sfeervolle ambiance. Ook dat wijst op betrokkenheid.

Route

steeds bij of in een kerk, in dit geval de St.
Willibrorduskerk. De gewijde sfeer van een
kerk draagt bij aan een diepere beleving
van de boodschap van kerstmis: vrede op
aarde voor alle mensen van goede wil. Maar
in de kern is dat natuurlijk de gehele opzet
van de tocht: dat de bezoeker zich open opstelt voor en een bijdrage levert aan de totstandkoming van het rijk van vrede.

Bijzonder dit jaar is dat de route van
kersttocht door Ons Koningsoord gaat
lopen. In de toekomst zal rond dit voormalig Trappistinnenklooster het nieuwe
dorpshart van Berkel-Enschot ontstaan.
De route van de kersttocht zal door het
voormalig klooster lopen via de stijlvolle
kloostergangen, door de Kapittelzaal en
de Kerkzaal. Voor een eventuele rolstoelgebruiker is er een alternatieve route buitenom het klooster.

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

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

Foto: Pieter Michielsen

Betrokkenheid

De kersttocht leeft in Berkel, Enschot,
Udenhout en Biezenmortel. Dat is recent
weer eens gebleken bij de actie: Hart voor
uw club van de Rabobank Hart van Brabant.
Het resultaat was 2.220,40 euro. Dank dus
aan allen, die een stem uitbrachten op de

Kortom: een kersttocht, zoals we die al 16
jaar kennen. En als het weer dan nog meezit, dan zal de bezoeker ongetwijfeld weer
een weldadig aandoende sfeer van saamhorigheid kunnen ervaren. Dat wenst de
stuurgroep in elk geval iedere bezoeker
graag en van harte toe.

John van Horen
Voorzitter Stuurgroep
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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 19.00 uur

Johannes XXIII Parochie
Berkel • Enschot • Biezenmortel • Udenhout

