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Vrede zij u
Vol spanning komen de apostelen samen in de bovenzaal. Het is
de plaats waar Jezus de eucharistie heeft ingesteld. De situatie
is nu anders, want Jezus is gestorven, het graf waar Hij gelegen
heeft is leeg. Hoe zal het verder gaan? Uit angst voor de Joden
hebben de apostelen, de deuren gesloten.
De verrezen Heer komt door gesloten deuren binnen, Hij staat in hun midden en zegt:
‘Vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden
heeft, zo zend ik u ( Joh. 20,21.’ Jezus toont
zijn handen en zijn zijde, de wonden zijn
genezen, maar de littekens brengen het
lijden en de kruisdood in herinnering. Het
is waar Jezus is uit de dood opgestaan. Na
deze woorden blaast Hij over hen en zegt:
‘Ontvangt de heilige Geest.’ Dit is het begin
van de Kerk, de geloofsgemeenschap, het
lichaam van Christus is, waar Hij leeft en
de heilige Geest schenkt opdat zij de Blijde
Boodschap in de wereld kunnen uitdragen.
Het ontvangen van de heilige Geest, het
ontvangen van de verrezen Heer, is van fundamenteel belang. Hoe zijn we in staat te
geven, wat we niet hebben ontvangen? Het
geldt voor veel dingen in ons leven: als eerste moet ik bereid zijn te ontvangen, daarna
kan ik pas geven. Hoe staat dat met ons
geloof? Heb ik het geloof werkelijk ontvangen? Ben ik bereid, de verrezen Heer steeds
opnieuw te ontvangen, het geloof te leren,
vieren en beleven? Het geloof leren is van
belang om het te kunnen leven en vieren.
De apostelen komen samen in de bovenzaal.

Hier delen zij met elkaar het geloof en bidden zij samen. Dit is de basis om dienstbaar
te zijn aan elkaar en aan de wereld. Het
geloof in Christus bouwt gemeenschap op,
geeft hoop en vertrouwen, het geeft vrede.
Het is de vrede van de Heer, die ook wij mogen ontvangen, om ze aan de wereld mee te
delen. We worden toegerust met de kracht
van de heilige Geest, om onbevreesd te verkondigen: de Heer is waarlijk opgestaan. Alleluja, amen, kom heilige Geest.
Zalig Pasen.

Pastoor Juan van Eijk
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Van het bestuur

Ad van der Bruggen als
adviseur parochiebestuur

Sinds eind 2017 maken we als parochiebestuur gebruik van de
kennis en kunde van Ad van der Bruggen. Niet als permanent lid
van het parochiebestuur, maar als (tijdelijk) adviseur.
Ad van der Bruggen woont in Berkel-Enschot en is bij de parochie betrokken als
zanger bij het Enschots Gemengd Koor.
Voor zijn pensionering had hij zeer frequent
te maken met verandermanagement in onderwijs en zorg. In zijn vrije tijd was Ad on-

der meer bestuurlijk actief in de plaatselijke
politiek, de Dorpsraad, de WMO-Adviesraad
en Prinsheerlijk. En nu nog steeds in de
Stichting Welzijn Ouderen en Vitaal UBÉ.
Aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid

en revitaliseren zijn voor onze parochie
belangrijke begrippen. We willen als parochie en geloofsgemeenschap onszelf opnieuw uitvinden in een snel veranderende
samenleving. Daarvoor is naast heel veel
goede wil, ook kennis en ervaring nodig.
We zijn blij dat Ad bereid is om die te leveren!

Johan Elshof,
secretaris parochiebestuur.

Wie doet er mee?

Een avond REVITALISEREN
Ze gingen er eens goed voor zitten, de pakweg 20 torengroepbestuurders en het pastoraal team van de Johannes XXIIIe
parochie. Op de avond van 8 februari samen stevig discussiëren
over REVITALISEREN. Kort gezegd: hoe kunnen we de kerk, de
geloofsgemeenschap, nieuw leven inblazen?
Na opening door Pastoor Juan was er een
prima voordracht van Maarten Janssen over
het complexe proces van verandering, waar
hij met de gemeenschap van de Lucaskerk
in Den Bosch al een hele tijd aan werkt.
Niet alleen een moeilijk proces, maar ook
met mooie inspiraties van vernieuwing, van
versterkte beleving van mensen die “samen
kerk zijn”. Een al heel lang dalende trend van
kerkgang en geloofsbeleving ombuigen, revitaliseren, nieuw leven geven, is zelfs in een
gelovige omgeving “ongelooﬂijk” moeilijk.
Vervolgens gingen torenbestuurders en

pastoraal team zelf aan de slag. Vier tafelgroepen: Biezenmortel, Udenhout, Enschot en Berkel. Elke torengroep kreeg heel
kort de tijd om een opvatting te formuleren over vier stellingen en presenteerden
die opvatting kort en bondig (presentatie
in de tijd die een lift nodig heeft = elevator
pitch). Vervolgens gingen de torengroepen
onder leiding van Johan Elshof met elkaar
in discussie en probeerden een gezamenlijk standpunt te vinden. Wat dacht u van
een stelling als: “hou toch op, er valt helemaal niets meer te revitaliseren!”.

Zin om dit ook eens mee te maken en mee
te praten over de koers van de kerk? Nou,
deze avond is er wel een aanbeveling voor.
Een plezierige, levendige discussie, die leidde tot de breed gedragen opvatting dat REVITALISERING MOET EN OOK KAN en dat we
dit als ÉÉN PAROCHIE samen moeten doen.
Een rijke opbrengst met een inspirerend
startpunt van een “denktank”. Een groep,
die in enkele bijeenkomsten een proces wil
schetsen van revitalisering van de Johannes
XXIIIe parochie. Een toekomstschets hoe in
deze killer wordende samenleving de kerk
zijn waarde optimaal kan hervinden.
Als u niet kunt wachten om mee te doen, bel
of mail meteen of vraag informatie: 5331216
of mail naar info@johannesXXIIIparochie.nl

Parochiebestuur
Johannes XXIIIe parochie

Parochiesecretariaat en Ledenadministratie
Als mensen om een of andere reden contact opnemen met
de parochie, loopt dat eerste contact meestal via het parochiesecretariaat.
De secretaresse beantwoordt uw vragen
of verwijst u door naar de juiste persoon.
Dit persoonlijk contact met mensen is het
belangrijkste aspect van het werk van de
secretaresses. Wat niet iedereen weet,
is dat er op het secretariaat ook veel tijd
wordt besteed aan het bijhouden van de
administratie: ledenadministratie, boekhouding, kerkbalans en begraafplaatsadministratie. En deze ledenadministratie
vraagt op dit moment extra aandacht. Be-

gin 2019 wordt door de parochies in heel
Nederland het huidige systeem Navision
vervangen door een ander systeem. Om zo
goed mogelijk op de hoogte te zijn, neemt
Franka Dekkers deel aan de klankbordgroep en op 20 maart volgen diegenen
die met het nieuwe systeem gaan werken,
vaste krachten én vrijwilligers, een door
het bisdom georganiseerde werkdag. De
eerste indruk is dat het nieuwe programma gebruiksvriendelijk en efficiënt is. Het

is zodanig opgezet dat de ﬁnanciële administratie en de begraafplaatsadministratie eraan gekoppeld kunnen worden. En
dat geeft problemen want de vier torens
werken met verschillende programma’s
voor de begraafplaatsadministratie en de
ﬁnanciële administratie. Het wordt een
ﬂinke klus om het geheel op elkaar af te
stemmen, maar met vereende krachten
zal dat zeker lukken. Mocht u zich geroepen voelen: wij kunnen hulp gebruiken van
mensen die administratief of boekhoudkundig onderlegd zijn!
Aanmelden kan via de parochiesecretariaten.

Marja Droomers
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Water, bron van leven
Water: voor mens, plant en dier levensnoodzakelijk. Zonder water immers geen leven. Maar water kent ook gevaarlijke kanten,
wanneer het ons bedreigt of overspoelt. Water, een verkwikkend
én bedreigend oerelement.
We komen het dagelijks in allerlei vormen tegen: fris water uit de kraan om te
drinken, te koken, te wassen, te spoelen,
schoon te maken of te douchen, water uit
de regenton om planten in huis en tuin te
begieten, bluswater om het vuur te doven,
zwemwater voor verkoeling en ontspanning, water en zand voor de kleintjes in
de zandbak of op het strand, watersport
en vrachtschepen op rivieren en kanalen.
Op tal van momenten speelt water een belangrijke rol in ons dagelijks leven: het is
daarom letterlijk van levensbelang. Maar
de medaille kent altijd twee kanten. Want
naast vruchtbaarheid, leven, verfrissing,
stroming en afkoeling betekent water ook
kou, bevriezing, overstroming, verwoesting.

Water in de bijbel

Geen wonder dat we het water al in de
eerste zin van het eerste bijbelboek (Genesis) tegen komen: “In het begin maakte
God de hemel en de aarde. De aarde was
leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige
wind over het water” (Bijbel in gewone
taal). Ook op talloze andere plaatsen in
de bijbel is water prominent aanwezig en
heeft er dikwijls een symbolische betekenis. Voorbeelden te over: de zondvloed en
de Ark van Noach, de doortocht van het
joodse volk door de Rode Zee, Mozes die
met zijn staf water uit de rots slaat, Jezus’
gesprek met de Samaritaanse vrouw bij
een waterput, water dat op het bruiloftsfeest in Kana verandert in wijn en nog vele
andere verhalen in oude en nieuwe testament. Water is in de bijbel in overvloed en
allerlei gradaties te vinden: reinigend, verkwikkend, bedreigend.

Bron van leven

De oude Egyptenaren waren er al van
overtuigd, dat water en zon de belangrijke
ingrediënten waren voor de vruchtbaarheid van hun land. De overstromingen van
de Nijl waren daarom zegeningen van de
bovenste plank en werden rechtstreeks in
verband gebracht met de godenwereld.
In vrijwel alle godsdiensten neemt de reinigende en zuiverende kracht van water
op cruciale momenten een plaats in. In
onze eigen godsdienstige traditie valt dan
bijvoorbeeld te denken aan de wijding van
het doopwater in de Paasnacht en het ge-

bruik van water bij het doopsel. Net zoals
in veel andere godsdiensten wordt water
daar gebruikt om zowel de opname van
kinderen en volwassenen in een gemeenschap als de overgang naar een andere levensfase te symboliseren.
Ondergedompeld of met doopwater overgoten worden en weer opstijgen uit het
water staat dan symbolisch voor: opnieuw
geboren worden, het oude bestaan achter
je laten, iets nieuws beginnen.
In oude bewoordingen heette het: de onreinheid van de erfzonde afwassen. Zonder water geen doop, water als ‘bron van
leven’, ‘levend water’.
Water verwijst ook naar de voetwassing
op Witte Donderdag, water en wijn in de
eucharistieviering, vingers dopen in een
wijwaterbakje en een kruisteken maken,
zegening van overledenen, kerkgangers
en automobilisten met wijwater. Om de
kwade krachten van het onweer af te wenden, ging men vroeger met een palmtakje
al sprenkelend met gewijd water door
het huis. En nog altijd worden aan sommige waterbronnen bijzondere genezende
krachten toegekend, zoals het Lourdeswater, uit de bron waar de rivier de Gave
ontspringt.

Paus Franciscus wast de voeten van armen en
gevangenen

Reinigend en zuiverend

De reinigende en zuiverende kracht van
water treffen we ook in andere godsdiensten aan. Het jodendom kent vele vormen
van afwassen met water. Joodse wetten
schrijven een rituele reiniging voor bij
bepaalde soorten ziekten of wanneer iemand onreine dieren of lichamen heeft
aangeraakt.
Een ritueel bad heeft vooral een innerlijk
zuiverende kracht. In het hindoeïsme is

bijvoorbeeld de rivier de Ganges een heilige rivier. Elk jaar trekken er duizenden
pelgrims naar toe en het rituele baden is
er een vorm van zuivering. Ook binnen de
islam moeten de gelovigen eerst handen
en voeten afspoelen met water voordat
zij de moskee mogen betreden: een zuiveringsritueel.

Altijd in beweging

De Griekse wijsgeer Heraclites zei het
eeuwen geleden al: “panta rei kai oeden
menei”, wat zoveel betekent als “alles
stroomt en niets blijft”. Dat is water: geen
statisch element, maar altijd in beweging:
stromend, golvend, bruisend, bubbelend,
spetterend, spuitend. Levend water, bron
van energie en leven. Water is overal op
aarde de verbinding tussen het hoge
(bergen) en het lage (zeeën en oceanen).
Steeds op zoek naar het laagste punt waar
het weer uitstroomt en opgenomen wordt
in een eeuwige kringloopbeweging, die
zorgt voor eindeloze terugkeer en continuiteit. Tenminste… als we er in de toekomst
in zullen slagen verstandig(er) om te gaan
met onze aarde. ‘Ruimte voor de rivier’ en
‘zuinig met water’ zouden daarom niet alleen mooie technische en economische
slogans moeten zijn, maar ook en vooral
dwingende richtingwijzers naar de toekomst. Want steeds duidelijker wordt,
dat de balans in de kringloop ernstig
verstoord dreigt te raken omdat we druk
bezig zijn onze aarde tot aan de rand van
uitputting te brengen. Klimaatbeheersing
en watermanagement zullen daarom in de
toekomst absoluut noodzakelijk zijn. Alleen dán kunnen we blijven genieten van
de verkwikkende en verfrissende eigenschappen van het water, houden we de
dreiging van verwoesting en overstroming
zoveel mogelijk op afstand en kan water in
onze kerken een blijvende bron van leven
zijn.

Jan Simons
Dit artikel is het tweede van een vierdelige serie over de oerelementen: water,
vuur, lucht en aarde.
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Heilige van de Maand

Trappistinnen, Koningsoord en Bernardus
van Clairvaux (1090-1153) ‘Medeoprichter’
van de cisterciënzers.
Geboren uit een adellijke Bourgondische familie, trad Bernardus in 1112 toe tot de orde
van de cisterciënzers. Robert van Molesme
(1090-1111) stichtte deze orde in 1098 in de
plaats Citaux als reactie op het feit dat de
oorspronkelijke regel van Benedictus steeds
losser werd geïnterpreteerd en nageleefd.

foto: C. van der Poel
Robert van Molesme
bij Koningsoord

foto: C. van der Poel
Heilige Bernardus

De naam ‘cisterciënzers’ is afgeleid van de
Latijnse benaming voor Citaux: Citercium.
De jonge Bernardus bleek al vroeg zeer leergiering en, zoals vaak gebeurde in die tijd,
trad hij daarom in 1112 toe tot een kloosterorde; in dit geval tot de cisterciënzers.
Vanwege de grote toeloop van monniken
naar dit klooster krijgt hij al na drie jaar de
opdracht om in Clairvaux een nieuw klooster te stichten. Hier groeit hij uit tot een van
de groten binnen de kerk. Hij zette zich furieus in voor het naleven van de oorspronkelijke regel van Benedictus van Nursia, en
wel zodanig dat hij min of meer in een adem
genoemd wordt met Robertus van Molesme
als ‘medegrondlegger’ van de cisterciënzer
orde. De zusters trappistinnen vormen een
kloostergemeenschap
die nog steeds in praktijk de regel van de cisterciënzers (en dus: van Benedictus) volgt.
Een beeld van Robertus van Molesme staat
nog steeds op het gazon vóór het vroegere
gastenverblijf.
Boven in de gevel van dat gebouw is een lege
nis te zien; de plaats waar een beeld van Bernardus van Clairvaux heeft gestaan.
Bij hun verhuizing hebben de zusters het
beeld meegenomen naar Oosterbeek. (Misschien wordt er nog eens een ander beeld
van Bernardus teruggeplaatst?) In de Willibrorduskerk staat een beeld (zie foto) dat
door de vroegere pastoor Goossens werd
geadministreerd als afbeelding van Bernar-

foto: C. van der Poel

dus. Het bisdom houdt het echter op Franciscus Xaverius.
Jan Smits geeft in zijn gedenkboek “De Parochie van St. Willibrordus te Berkel 150
jaar” op blz. 58 een opsomming van zoveel
zichtbare attributen dat het beeld naar heel
veel heiligen zou kunnen verwijzen. Maar hij
houdt het er toch maar op dat het Bernardus is omdat het naar alle waarschijnlijkheid
is aangeschaft door de eerste pastoor van
de parochie: Bernardus van Rijckevorsel.

Cees van der Poel

Ook vrijwilliger worden?
Een geloofsgemeenschap kan niet duurzaam voortleven zonder inzet van (vele)
vrijwilligers. In feite wordt het grootste
deel van het werk binnen een parochie,
met uitzondering van pastorale en secretariële taken, uitgevoerd door betrokken
en actieve gemeenschapsleden. Op allerlei
verschillende vlakken verzetten zij werk.

Denk hierbij aan een parochiebestuur,
werkgroepen die helpen bij Eerste Communie, Vormsel, en doopvoorbereiding,
maar ook tuinmannen, kerkpoetsgroepen,
bezoekgroepen en de MOV (en daarmee
is de lijst nog niet eens compleet). Het is
een waardevolle en dankbare manier om
enerzijds het geloof handen en voeten te

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

geven, en anderzijds om anderen te ontmoeten en samen mee te werken aan een
betere samenleving. We kunnen nog veel
nieuwe vrijwilligers gebruiken. Hebt u
interesse in een nieuwe uitdaging? Informeer eens bij een van de secretariaten. U
kunt altijd een proefperiode meedraaien
om te zien of het u bevalt!

Redactie:
Pastoor van Eijk
Cees van der Poel
Koert Rasenberg
Suzanne Roozekrans

Drukwerk:
Elka – Tilburg

Ontwerp & vormgeving:
Arjan Robben
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Afscheid vrijwilligster Emerentia Michielsen
doopwerkgroep was er daar een van. Ik ben
dus vanaf het prille begin lid geweest van de
werkgroep. Ik was in die tijd voltijd moeder
van twee kinderen. We hebben toen vier
voorbereidende bijeenkomsten gehad met
een theologe die zelf ook net moeder geworden was. Op 1 februari 1988 hadden we de
eerste bijeenkomst met ouders van dopelingen. Het was alsof we meteen in het diepe
gegooid werden, hoewel Pastoor van Sprang
wel altijd voorhanden was om te helpen.
Ook diaken Rein Geurts hielp ons; hij besteedde veel aandacht aan de doopouders
en was een graag geziene doopheer. Een
tijdje later werd ik door hem ook gevraagd
om lid te worden van het kerkbestuur omdat
Riet van de Aker was gestopt.”

Op zondag 4 februari, tijdens de Eucharistieviering in de St. Lambertuskerk in Udenhout,
ontving Emerentia Michielsen uit handen
van Pastoor Juan van Eijk de parochiespeld
voor haar langdurige inzet als vrijwilligster.
Op die dag was het zeker dat ze in de kerk
zou zijn omdat ze op het rooster stond om
na de mis koffie te schenken in het parochiecentrum en er een mis werd opgedragen
voor haar vader. Na de voorbede zou ze de
kerk verlaten om vast een en ander klaar te
zetten in het parochiecentrum, en dus werd
het uitreiken van de parochiespeld voor
een keer niet aan het einde van de viering
gedaan, maar na de overweging. Emerentia
was zichtbaar verbaasd, teken dat haar onderscheiding goed geheim was gehouden
door alle betrokkenen. Na de viering in de
kerk was er gelegenheid om Emerentia te
feliciteren, onder het genot van een kopje
koffie. Haar gezin was ook aanwezig om het
moment met haar te vieren.

Had je verwacht dat je een
onderscheiding zou krijgen?

waren gebleven begreep ik bij thuiskomst.
Ze hadden het hele huis versierd en ontvingen mij met champagne en iets lekkers. We
zijn ook nog met z’n allen gaan lunchen. Het
was een hele gezellige middag.”

Welke taken heb je als vrijwilligster
gehad?

“Ik ben ruim dertig jaar lid van de doopwerkgroep geweest. We begeleidden daar ouders
van dopelingen door ze praktische en inhoudelijke informatie te geven over het doopritueel en de doopviering zelf. Daarnaast heb
ik ongeveer negen jaar in het kerkbestuur
van de St. Lambertusparochie gezeten. Daar
had ik vooral praktische taken: ik bakte eens
iets, schonk koffie, of zorgde bijvoorbeeld
dat de kerkpoetsgroep de juiste spulletjes
hadden om hun werk te doen.”

Hoe ben je begonnen in de parochie?

“Toen Pastoor Boers weg ging, kwam Pastoor Van Sprang alleen te staan in de parochie. Hij heeft toen een aantal werkgroepen
opgestart om hem te ondersteunen en de

Wat is je mooiste ervaring als
vrijwilligster?

“Dat je toch vanuit de parochie iets voor
andere mensen kan betekenen. Mijn werk
in de doopwerkgroep vond ik vooral praktisch; ik heb geen theologische opleiding
gehad. Ik ben wel opgegroeid in een katholiek gezin en heb dit altijd als erg positief ervaren. Dat goede gevoel van een katholiek
gezinsleven heb ik altijd willen door doorgeven aan anderen. Niet alleen als dienst
aan jonge mensen, maar ook als blijk van
dank naar oudere generaties. Ik heb het dat
ook proberen door te geven aan mijn eigen
kinderen. Je kunt mensen in ieder geval de
goede weg wijzen, maar wat ze er mee doen
later in hun leven heb je niet in de hand.
Jeanne Smarius en Adrie van Beers zetten
nu de doopvoorbereiding zonder mij voort;
ik wil ze daar heel veel succes bij wensen.”
De parochie Johannes XXIII wil Emerentia
bij deze nogmaals hartelijk bedanken voor
haar trouwe inzet. We hopen dat de parochiespeld voor haar een blijvende herinnering mag zijn aan de waardering en dank
voor haar werk in de parochie.

“Nee, absoluut niet. Het was voor mij ook een
beetje een dubbel gevoel. Van de ene kant
vond ik het eer om zo in het zonnetje gezet te
worden, van de andere kant voelde ik me ook
een beetje bezwaard. Want een woord van
waardering of af en toe een schouderklopje
met de boodschap dat we goed op weg waren, was ook afdoende geweest. Bovendien
werkte ik niet alleen in de doopwerkgroep.
De twee andere dames hadden het wat mij
betreft dan ook verdiend. Maar uiteindelijk
was het toch een hele positieve ervaring.”Hoe
is de rest van de dag verlopen?
“Met de receptie in de pastorie waar ik de
koffie zelf gezet had, kreeg ik veel felicitaties
en woorden van waardering. Dat deed me
erg goed. Zo naar het einde van de receptie
was ik ineens mijn kinderen kwijt. Waar die
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Alphacursus, een begin
Alpha is de eerste en Omega de
laatste letter van het klassieke
Griekse alfabet. In Openbaring
1:8 en 21:6 en 22:13 zegt God:
“Ik ben de Alfa en de Omega.”
Het begin en het einde.
De alphacursus bestaat uit een serie bijeenkomsten waarin diverse thema’s worden
besproken. De opzet is tot geloofsverdieping te komen. Na een gezamenlijke maaltijd en een inleiding in een voor de avond
gekozen thema, volgt een uitwisseling van
ervaringen en ideeën in groepjes.
Herman Brus, een van de deelnemers reageert: In deze tijd worden mensen steeds
meer gezien als een nummer in een grote
rij. Men denkt alles te kunnen uitdrukken in
kosten en baten. We kunnen precies berekenen wat een mensenleven kost en hoeveel
kilo bruine bonen hetzelfde waard is.
Hoe belangrijk ben jij als persoon wanneer
je naar het gemeentehuis gaat of naar de
dokter? Hoe belangrijk vind jij het meisje aan
de kassa van Albert Heijn? Is ze meer dan
een manier om je spulletjes af te rekenen?
Jezus laat in het evangelie zien ieder mens
kostbaar in de ogen van God. Elk mens is
aanspreekbaar op hoe hij met anderen en
met de natuur omgaat.
Misschien kunnen wij, katholieken, wel
iets met dat wezenlijk andere perspectief
dat Jezus ons meegeeft. Moeten we dan
alleen onszelf en de ander aanspreken als
persoon, of dat we ons ook expliciet met
de maatschappij en haar structuur bezighouden? Ik tendeer naar het laatste omdat
juist in deze tijd de visie of het gedrag van
een individu, voor zover niet natuurwetenschappelijk geborgd, vooral gezien wordt
als op zijn best tolerabel zo lang het niet in
de weg staat. In elk geval geldt het niet als
inspiratiebron.
Welke taal kunnen we gebruiken? Tegenwoordig is de taal van de wetenschap goed
bruikbaar voor algemeen gebruik. Maar
deze taal geeft geen toegang tot de liefde.
De manier waarop wij de basis van ons geloof beschrijven, bijvoorbeeld in onze geloofsbelijdenis is niet te volgen vanuit het
natuurwetenschappelijk perspectief.
Het ervaren van belangrijke dingen in het
leven (bv. de liefde van een ander mens),
het herkennen van maatschappelijke processen in Bijbelverhalen (Toren van Babel;
mensen streven naar het onmogelijke en
begrijpen elkaar niet meer), is in deze tijd
voor sommigen, en dat geldt zeker ook voor
mij, een veel belangrijkere toegang tot God,
tot Jezus, tot het geloof dan welke goed
onderbouwd theologisch betoog dan ook.

foto: C. van der Poel
Alpha en Omega boven de kerkdeur van de Sint Willibrorduskerk

Ton van Kuijk, een andere deelnemer
schrijft:
We leven in een tijd waarin produceren en
consumeren een hoofdrol spelen. De mens
als persoon lijkt soms uit het oog verloren.
Bijvoorbeeld het hiervoor door Herman genoemde meisje achter de kassa bij AH. Ze is
veel meer dan alleen maar een manier om
je spullen af te rekenen en zoveel mogelijk
betalende klanten per uur te helpen. Ze is
een persoon en heeft recht op een goede
werkplek, een redelijk salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden. En van de klant mag
ze enige vriendelijkheid verwachten.
En als werken niet meer lukt? Schrijven we
mensen af wanneer ze niet voldoende meer
opleveren in productie of consumptie? Of
als er helemaal niets meer gaat, willen we
dan toch de regie over alles zelf voeren. Tot
aan de dood? Is er nog een plaats voor lijden en kruis in het leven van mensen? We

kunnen beter in geloof zaken van leven en
dood aan God toevertrouwen.
In de Alphacursus leren we over de basis
van ons geloof op een laagdrempelige manier en in een vertrouwde omgeving: de
persoon Jezus, de Bijbel, de sacramenten.
In het laatste deel van elke bijeenkomst
worden in kleine groepjes heel persoonlijke dingen met elkaar gedeeld. Soms is dit
emotioneel maar we zijn er voor elkaar met
Jezus in ons midden. Dat is gemeenschap
zijn.
Irene Schepens, schrijf over het Alpha
weekend:
10 maart, weekend Alpha, thema: de
H.Geest. Het is heel speciaal om op deze
zaterdag rond dit thema samen te komen.
Eigen baksels versieren de koffie. We missen de afwezigen. We luisteren naar de bevlogen inleidingen van de pastoors Van Eijk
en Van Aken. We gaan naar binnen, dalen

foto: C. van der Poel
Voorafgaand aan iedere Alpha cursus avond wordt er gekookt in de keuken van de Pastorie te Berkel

6
18-0318 Vierklank-JXXIII 1.indd 6

21-3-18 14:15

af in onszelf en komen weer naar buiten en
delen -zo mogelijk- onze ervaringen. Iedereen heeft wel wat te vertellen. We bidden
samen, we zingen samen (met dank aan
Lucas voor de muzikale omlijsting) we eten
samen, lachen en praten, ernst en luim.
Hier en daar worden gevoelige snaren geraakt. Het mag er zijn en niets is gek. De
bossen en buitenlucht laten ons de lente
ervaren. Het persoonlijk gebed in de kerk is
indrukwekkend. Gesterkt en gevoed sluiten
wij deze dag af. Geïnspireerd waaieren we
uiteen en keren weer naar huis.
Wil je het ook lente laten worden in je geloofsleven, doe dan eens mee aan een Alphacursus!

foto: C. van der Poel

De spiritualiteit van Nederland:
Maria, Boeddha en kabouter
Afgelopen zomer liep ik in een toeristenplaats in Zuid-Limburg Anne Faber
langs een winkel waar voor toeristen van alles en nog wat te koop Aan deze voorvallen moest ik van de week
weer denken, de week waarin Anne Faber
was. Mijn oog viel op een drietal beelden die naast elkaar ston- - een jonge vrouw van 25 jaar - na vele dagen van onzekerheid werd gevonden, verden: een Mariabeeld, een Boeddhabeeld en een kabouter.
Om het even wat

Aan de ene kant was ik verrast om deze
beelden in deze combinatie tegen te komen. Aan de andere kant dacht ik: “Ja, zo
ziet het spirituele gehalte van Nederland
er inderdaad uit.” De gemiddelde Nederlander maakt het allemaal niet zoveel uit.
Hij gelooft wel ergens in, maar vraag hem
niet precies waarin. En die winkelier voelt
dat haarﬁjn aan, hij heeft daar een goede
neus voor en haalt er zijn gewin uit. Door
die beelden op deze manier naast elkaar
te plaatsen, wek je de indruk dat het om
het even is welke je koopt en waarin je gelooft. Maria is niet meer dan Boeddha of
een kabouter en een kabouter niet minder
dan Maria of Boeddha. Terwijl voor mij als
katholiek een kabouter niets is, Boeddha
iets, maar Maria oneindig veel meer betekent.

te bieden heeft? Zou ze die klassieke gelovige gedachte uit de psalmen kennen
en wilde ze bewust choqueren? Of was ze
zich van niets bewust en was het gewoon
een aardige trui met een leuk plaatje van
Mickey de muis erop? Ik heb ervan afgezien het haar te vragen; waarschijnlijk zou
ze mijn vraag toch niet begrepen hebben.
Maar andermaal werd ik bevestigd in mijn
veronderstelling dat het spirituele gehalte
van veel Nederlanders niet verder gaat
dan kabouters en muizen.

moord, na waarschijnlijk op brute wijze te
zijn verkracht. Voor haar ouders een grote
schok, waar ze hun hele leven mee zullen moeten leven. Hoe gaat ze dat lukken?
Gaat het ze lukken? Waar halen ze de moed
en troost vandaan om dit leed te dragen?
Een bijna onmenselijke taak. Iedereen zal
dat op zijn of haar eigen manier doen. En
ik hoop dat ze lieve mensen om zich heen
hebben die hen daarbij kunnen helpen.
Maar één ding weet ik wél: ze zullen niets
hebben aan een kabouter of aan Mickey.
Over Boeddha durft ik niet te oordelen,
daar weet ik te weinig van, dat is mijn traditie niet. Ik zie wel Boeddhabeelden in tuinen en voor de ramen staan, maar of Boeddha kan troosten, weet ik niet.

Mickey Mouse

Een paar weken later liep ik in Den Bosch
en had een vergelijkbare ervaring. Ik zag
ineens vlak vóór mij een jonge vrouw lopen met op de rug van haar trui het volgende opschrift: “In Mickey we trust”.
De klassieke - gelovige - spreuk is: “In God
we trust” (in God hebben wij vertrouwen),
zoals verwoord wordt in veel psalmen, bijvoorbeeld Psalm 25,2 of 28,7. Even had ik
de neiging om de betreffende vrouw aan
te spreken. Ik was benieuwd waarom ze in
Mickey meer vertrouwen had dan in God.
Wat heeft Mickey te bieden wat God niet

7
18-0318 Vierklank-JXXIII 1.indd 7

21-3-18 14:15

Maria

Met Maria heb ik méér. Niet de Maria die op
één lijn staat met de kabouter, maar de Maria die Jezus in haar armen draagt. De Maria
die wijst op Jezus. Het gaat niet om haar zelf,
maar om haar zoon. Hij, Gods Zoon, is ons
nabij gekomen. Hij is mens geworden en
heeft het mensenbestaan met ons gedeeld.
Inclusief het lijden en de dood. Eigenlijk is
dat onbegrijpelijk: een God die lijdt, die lijden en dood ondergaat om wille van ons,
ook van mij dus. Om voor mij de weg naar
eeuwig leven te openen. Ik geef toe: het zijn
grote woorden, ik durf ze nauwelijks op te
schrijven, maar in geloof aanvaard ik dat
het daar in de kern om gaat. Er is toekomst
en hoop voor wie gelooft, dankzij Jezus
Christus die voor ons heeft geleden, is gestorven, maar ook verrezen. En evenals Jezus is ook Maria door de school van het lijden gegaan. We noemen haar niet voor niets
de Moeder van Smarten. De vrome traditie
kent zeven smarten van Maria. Om er een

paar te noemen: de vlucht naar Egypte, de
ontmoeting met Jezus tijdens zijn kruisweg,
ze stond onder zijn kruis toen Hij stierf en
na zijn dood en kruisafname ontving ze
Hem op haar schoot (Pietà).

Om kracht en sterkte

Het lijden is er, ook voor wie gelooft; het
wordt niet ontkend, het wordt niet uit de
weg gegaan. Maar in ons geloof is er een
weg door het lijden heen. Jezus en ook Maria zijn die weg gegaan, niet gewild, maar
wel aanvaard. Daarom kan ik mij met hen
verbonden voelen. Daarom kan ik bidden en een kaarsje opsteken. En zoals ik
mij met Jezus en Maria verbonden voel…..
daar kunnen Mickey en kabouters niet
aan tippen. Of de ouders van Anne gelovig
zijn, weet ik niet. Ik zou het hen van harte
toewensen. Om kracht en sterkte voor de
toekomst.
Theo Schepens, Voormalig pastoraal
werker (2008-2013)

Nieuwe website
Het was hoog nodig om de website te herzien. De websitebouwer
heeft op basis van de oude website een nieuwe opzet gemaakt.
Na de eerste opzet was het mogelijk om te
reageren. Geleidelijk ontstond een nieuwe
website die een stuk overzichtelijker is geworden. Op 15 maart is de nieuwe website
online gegaan. We danken Bas de Bruin van
Websitecreaties voor zijn geduld en meedenken om de nieuwe site tot stand te brengen.

http://www.johannesxxiiiparochie.nl.
De website is een dynamisch medium dus
komende tijd zal de inhoud verder aangevuld worden.
Hebt u nog opmerkingen of aanvullingen
of ideeen neem dan contact op met Franka
Dekkers info@johannesXXIIIparochie.nl

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
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

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
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