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Waakzaam zijn
Op weg naar Kerstmis worden de dagen korter en de nachten langer. Het donker roept
ons op om waakzaam te zijn. Je moet voorzichtiger lopen, rijden en fietsen. Waakzaamheid is ook een centraal onderwerp op
weg naar Kerstmis. Het wil niet zeggen, dat
we niet mogen slapen, maar dat we alert zijn
in geloof.
Gelovig wachten op de Heer, het vraagt ge-
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loof Hem te herkennen en te erkennen als
de Messias die ons verlost. Het is een gebeuren dat elke dag aan ons geschiedt en in
het bijzonder als we de eucharistie vieren.
De Heer zelf mogen we ontvangen in de gemeenschap, het Woord, onder de gedaante
van brood en in de bedienaar. Zien dat Jezus midden onder ons is, kan in deze tijd
een hele opgave zijn. Om Hem te herkennen, is het van belang, dat we ‘weten’ wie
Hij is en ‘hoe’ Hij tot ons komt.
Wie Jezus is, is een inspanning voor ons
hele leven. Hij is altijd de Andere, Degene
die onverwacht komt, Degene die aanwezig
is. Hij komt tot ons, onder de gedaante van
Brood, zijn Lichaam en Bloed, zijn Woord,
het Woord van de Heer, in de gemeenschap
waarin we open staan Hem te ontvangen
en uit te dragen.
Als we waakzaam zijn en ons leven op Hem
richten, zullen we Hem ontmoeten die naar
ons toe komt. In een woord uit de Bijbel,
dat ons raakt. Of gewoon op straat, op het
werk, op school, in de winkel. De lach, het
positieve woord, de dankbaarheid, de aandacht die we ontvangen. Het doet de nacht
verdwijnen en het licht van Christus schijnen in ons leven, dat alle duisternis verdrijft.
Pastoor Juan van Eijk

Van de bestuurstafel
Het beleidsplan
Sinds september 2017 is het pastoraal team bezig met het
schrijven van het beleidsplan. Samen hebben we gekozen voor
de titel: ‘Op weg naar een gastvrije en vitale geloofsgemeenschap’. Afgelopen juni 2018 is het concept voorgelegd aan het
parochiebestuur en de torengroepen. Als eerste hebben zij het
plan ingezien en hun reactie hierop gegeven. Hun op- en aanmerkingen zijn verwerkt in het definitieve plan, dat we graag
aan alle parochianen willen voorleggen.
We willen ons richten op Jezus Christus,
Hij geeft ons hoop, door te verrijzen uit de
dood. Voor de apostelen was zijn kruisdood een heel dramatisch moment. Het
brengt hen in verwarring. Alles wat Jezus
gedaan heeft is voorbij en zij waren bang
om van Hem te getuigen. Het tij keert als de
heilige Geest op Pinksteren neerdaalt over
alle aanwezigen. We zien dat de eerste zo
bange apostelen, bereid zijn hun leven te
geven voor Jezus Christus. De kleine groep
groeit zeer snel uit tot een grote levende
gemeenschap. Niets kan hen stoppen, want
Jezus is met hen.
In het plan gaat het om ‘gastvrijheid’ waarvan we geloven dat ze zal leiden tot vitali-

teit. Kerken moeten gesloten worden als ze
door te weinig mensen gedragen worden.
Het is de missie van elke parochie: het geloof verkondigen. We worden door Jezus
gezonden om in de wereld het evangelie te
verkondingen. Net als Jezus kan het zijn dat
we niet gastvrij ontvangen worden. De volgelingen van Jezus houden vol, zij proberen
zoals Jezus iedereen gastvrij te ontvangen.
Wat kunnen we als parochie doen om vitaal
te worden, om ons te vernieuwen? Voor een
groot deel zullen we ons laten inspireren
door het boek Divine Renovation van James
Mallon, dat binnenkort bij Adveniat in het
Nederlands wordt uitgegeven. In dit boek
worden ervaringen beschreven die hebben
bijgedragen aan de vernieuwing van paro-

chies in Canada. In meerdere landen over
de hele wereld wordt dit boek gebruikt.
Wij willen ons laten inspireren door de ervaringen die James Mallon heeft opgedaan.
Vitalisatie van de parochie is van groot belang. Als we de komende jaren verder gaan
zoals we nu doen, dan weten we zeker dat
we achteruit gaan met gevolgen van dien
voor het openhouden van de kerken in
onze parochie.
Vier criteria zijn van belang om een kerk
vitaal te houden: het kerkbezoek, de vrijwilligers, de inkomsten en de kosten van
een kerk. Als de huidige dalende trend zich
voortzet kunnen in 2023 in onze parochie
2 kerken open blijven. Een kerk sluiten is
altijd moeilijk voor de mensen die hieraan
verbonden zijn. Het is ook moeilijk omdat
het herbestemmen van een kerk tenminste
4 jaar in beslag neemt.
Het beleidsplan zal binnenkort op onze
website te vinden zijn. U kunt ook een
papieren versie verkrijgen. Die ligt in de
kerken van onze parochie en is ook via de
secretariaten te verkrijgen. Eind januari en
begin februari zullen we een viertal bijeenkomsten organiseren om met u in gesprek
te gaan.

Pastoor Juan van Eijk

Kersttocht op 15 december in Udenhout
De kersttocht vindt dit jaar vroeg plaats, namelijk op zaterdag
15 december. Hij wordt gehouden in Udenhout en dat is daar
voor de 6e keer. De start is tussen 16.30 uur en 18.00 uur bij
de St. Lambertuskerk. Vandaar trekt hij woonstraten in, die
voornamelijk in de Kuil liggen. De tocht is ruim 2 kilometer en
eindigt weer nabij de kerk.

die gekomen was om vrede te brengen op
aarde. Wij nodigen u allemaal van harte uit
om als herders van nu ook op zoek te gaan
naar ons Kerstkind.

honderden parochianen onder het genot
van kerstmuziek, vuurkorven en lekkere
versnaperingen dragen bij aan de sfeer om
met elkaar in contact te komen deze donkere dagen voor kerst. Wij komen tezamen,
dit jaar in gastvrij Udenhout, op zoek naar
het Kerstkind die geloof, hoop en liefde
brengt, ook nu in 2018. Hoe groot is de
tegenstelling met de tocht die Jozef en Maria maakten naar Bethlehem. Maria hoogzwanger en niemand die hen onderdak
bood voor de nacht. De Koning der Joden
zou geboren worden in een nederige stal.
De herders en later de 3 wijzen uit het Oosten gingen op zoek naar dit Christuskind

Koert Rasenberg

De kerstocht in onze Johannes XXIII parochie is een niet meer weg te denken traditie in de aanloop naar Kerstmis. Gezinnen
met kinderen, ouderen, buurtgenoten en
vrienden lopen deze tocht. Straten vol met

Kersttocht Berkel 2017 foto: Udenhout-Centraal

De stuurgroep hoopt op een geslaagde en
inspirerende tocht en wenst allen alvast
fijne kerstdagen toe.

Kerstengel Udenhout foto: Koert Rasenberg
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Hoop voor moeder en kind
Een heel toepasselijk thema rond kerstmis de geboorte van
Jezus en tevens de dag dat Maria Moeder werd.
dragen, net als destijds die kleine baby in
Bethlehem. Adventsactie zet in 2018 vier
bijzonder projecten in het Licht van advent:
ze koesteren alle vier moeders en kinderen.

Net als Maria weet iedereen die moeder
werd dat je leven daarmee wezenlijk verandert. Opeens, van het ene moment op
het andere, maak je deel uit van iets groters. In onze kinderen wordt geschiedenis
zichtbaar, maar ook de toekomst. Zo brengen onze kinderen hoop. Hoop op een toekomst die de onze zal overstijgen. Hoop dat
onze kinderen een verschil ten goede zullen

De Adventsactie loopt van 1 – 23 december.
Vanaf volgende week zal de MOV u informeren over de vier projecten van de Adventsactie: kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso,
een systeem voor geboorteregistratie in
Malawi, een netwerk van naaiateliers voor
jonge moeders in Congo Central en hulp
aan straatkinderen in Rwanda.

Stichting MOV Johannes XXIII

28 december Onnozele Kinderen
Door de toevoeging van het woordje ‘kinderen’ weten we over
het algemeen wel dat we met ‘onnozel’ ‘onschuldig’ en ‘nog-nietverantwoordelijk’ bedoelen. Maar deze titel verwijst meteen ook
naar DÉ Onnozele Kinderen, die door Herodus werden vermoord.
In Mattheus 2; 16-18 lezen we dat Herodus na het bezoek van de Drie Wijzen alle
kinderen beneden de 2 jaar uit Bethlehem
en omgeving liet ombrengen uit vrees voor
concurrentie voor zijn positie.
Jozef en Maria – gewaarschuwd in een
droom- vluchtten naar Egypte. Over tijden generatiegenoot Johannes de Doper

wordt in de overlevering verteld dat die aan
de moordenaars kon ontsnappen omdat
zijn moeder Elisabeth met haar zoontje de
bergen in vluchtte en daar op wonderbaarlijke wijze verborgen kon blijven totdat het
gevaar was geweken. De woedende Herodus liet wel vader Zacharias vermoorden:
in de tempel, vóór het altaar.

Wat het aantal vermoorde kinderen betreft, dat blijft een beetje onduidelijk: in
de Griekse traditie wordt gesproken over
14.000 kinderen, in de Syrische over 64.000
slachtoffertjes en in de Middeleeuwen
duikt het getal 144.000 op.
Het oude volksfeest
Een van de bronnen schrijft dat er al in de
5e eeuw (Carthago) wordt geschreven over
een verkleedfeest met elementen uit de
Oosterse, de Romeinse en de Keltische tradities; meteen waarschijnlijk ook de reden
waarom het kerkelijk gezag daar afwijzend
tegenover stond.
Het werd een van de zgn. bedelfeesten, zoals bv. ook het feest van Sint Maarten. Kinderen die (in navolging van volwassenen)
zingend “bedelden” om snoep of geld.
Later ging het om kinderen (de jongste)
die één dag thuis (of bv op school) de baas
mochten spelen.
Het is evenwel bekend dat zoiets nog al
eens uit de hand liep, of dreigde uit de hand
te lopen!
Deze folklore is momenteel zo goed als verdwenen.
Wel bestaat er nog een weerspreuk die eraan herinnert:
‘Het weer dat kinderdag wil
Komt terug ook in april’
Het lijkt me dat deze spreuk eigenlijk altijd
wel bewaarheid wordt.

Cees van der Poel
Peter Paul Rubens kindermoord te Bethlehem
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Lunch voor senioren Berkel-Enschot
De Johannes XXIII parochie wil graag een gastvrije parochie
zijn voor al haar inwoners. Daarom werd er op 9 augustus met
succes een lunch georganiseerd in de parochiezaal van Berkel.

Na de drukke feestmaand december is januari vaak een stille maand. Het is winter
dus je trekt er niet zo maar op uit. Om toch
wat mensen te ontmoeten worden alle
senioren van Berkel-Enschot uitgenodigd
voor een lunch.
De Johannes XXIII parochie zet in het kader van gastvrije parochie haar deuren
open. Iedere senior is donderdag 17 januari welkom, je hoeft nergens lid van te zijn.
Er wordt wederom gezorgd voor een overheerlijke lunch voor slechts € 2,50.
Aanvang 11.00. uur parochiezaal Berkel.
Eindtijd 14.00 uur.
Er is plaats voor 56 personen dus graag aanmelden bij Ingrid Heuts tel. 013-5332678
en Els v. d. Meijden tel. 013-5332604
Mensen die niet in staat zijn om zelf te komen kunnen dit doorgeven, zij worden dan
opgehaald!

Koert Rasenberg

Lunch 9 augustus foto: Jan Panhuijzen

Kerstconcert St. Willibrorduskerk

Op zondag 16 december verzorgt het Tilburgs Byzantijns Koor vanaf 14.30 uur een
kerstconcert in de St. Willibrorduskerk
in Berkel. De entree is dit keer gratis, wel
wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Met dit kerstconcert brengt het Tilburgs Byzantijns Koor, onder leiding van de jeugdige
Sil van den Hout, u dichter bij het kerstfeest
door de mystieke gezangen van de Slavisch
Byzantijnse kerk te combineren met vrolijke

Kerstconcert
St. Caeciliakerk

kerstliederen uit Rusland en de Oekraïne.
De gezangen zijn gecomponeerd door
beroemde componisten, onder andere
N. Rimsky-Korsakov en S. Rachmaninov.

Kerstmatinée verzorgd door Cantique
Zondag 23 december om 14.30 uur
in de St. Lambertuskerk te Udenhout,
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aansluitend koffie in ‘t parochiecentrum

Jubilarissen geëerd
bij Gemengd Koor Udenhout en St. Caecilia
Gemengd Koor Udenhout vierde zaterdag 24 november in ontmoetingscentrum ’t Plein het jaarlijkse Caeciliafeest. Het was
een geanimeerde avond met een quiz, verschillende optredens
door leden van het koor en lekkere hapjes en drankjes.

met de zeer verdiende onderscheidingen
en hopen dat ze nog lang bij GKU mogen
zingen en spelen.
Marlies van Iersel

Pastoor Godfried Looyaard reikte aan het
begin van de feestavond aan enkele jubilarissen oorkondes uit. Ingrid Zevenbergen, die door ziekte niet aanwezig was,
ontvangt op een later tijdstip een oorkonde van het GKU omdat zij 12,5 lid is.
Diny Vorstenbosch ontving een oorkonde
vanwege 35 jaar trouw lidmaatschap. Riet
Hage is 40 jaar lid van het koor, en ontving
daarvoor naast een oorkonde een gouden
medaille en een speld van de Gregorius-

vereniging. Mevrouw Hage is ook 27 jaar
lid van achtkoppige zanggroep Resonet.
Ook organist Hans Winkel is 40 jaar lid van
het koor, en ontving daarvoor de gouden
speld en medaille van de Gregoriusvereniging en een oorkonde van het GKU. Hans
begeleidt naast het GKU het dameskoor
van parochie Sint Lambertus, het Gregoriaans koor, koor Resonet en helpt in de regio koren vooruit, die tijdelijk een organist
nodig hebben. Wij feliciteren de koorleden

Op zaterdag 17 november vierde gemengd
koor St. Caecilia haar feest. De dag is begonnen bij Bowlingbaan Kempenhof met
een uurtje bowlen en aansluitend een borrel. Daarna is onze dag verder gegaan in het
kerkzaaltje waar onze jubilarissen gehuldigd
werden. Jeanne de Rooy 12 1/2 jaar, René
Pelkmans 25 jaar, Annie de Kort 45 jaar. Na
een heerlijke maaltijd die verzorgd werd
door eigen koorleden kreeg men een leuke
uitleg over het ontstaan van Berkel-Enschot.
Corana van Riel

Hans Winkel en Pastoor Looyaard

Riet Hage en Pastoor Looyaard

Diny Vorstenbosch en Pastoor Looyaard

Verspreiding Vierklank

COLOFON

De Vierklank wordt niet meer huis aan huis
verspreid maar is op de volgende
“openbare“ plaatsen mee te nemen:

De Vierklank is een uitgave van de Johannes XXIII Parochie
en wordt verspreid via de kerkportalen, bibliotheek en andere openbare plaatsen in de parochie.
Het doel van de 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

In Berkel-Enschot: kerkportalen, Torentjeshoef en bibliotheek
In Udenhout: kerkportaal en Eikelaar en bibliotheek en de Peppel
In Biezenmortel: kerkportaal
De Vierklank is ook terug te vinden op de parochiewebsite. Tevens
bestaat daar de mogelijkheid om u aan te melden voor de digitale
Vierklank.

Redactie:
Pastoor van Eijk
Cees van der Poel
Koert Rasenberg

http://johannesxxiiiparochie.nl/aanmelden-nieuwsbrief-de-vierklank/

Opmaak &
vormgeving:
Arjan Robben

In De Wegwijzer en De Nieuwe Schakel wordt de nieuwe Vierklank
aangekondigd.
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Foto’s:
Jan Panhuijzen
Cees van der Poel
Koert Rasenberg
Udenhout-Centraal
J. Happel
Peter van de Ven
Drukwerk:
Elka – Tilburg

Kerkbalans 2019
In januari 2019 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.
Voor 2019 is het thema van de actie wederom: “Geef voor je kerk”. Zoals ook al
vermeld werd in de Vierklank “winter 2017”
wordt hierbij 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. Kortom
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 en de salarissen van de
pastores en overige medewerkers betaald
kunnen worden. Vind ik het belangrijk dat
er wekelijks een mooie viering in een versierde en goed onderhouden kerk plaats
kan vinden, dat de kinderen gedoopt kunnen worden en dat er feestelijke vieringen
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. Als het
antwoord op deze vragen ja is, neem dan
ruim deel aan de Actie Kerkbalans 2019.

Onze parochie is financieel afhankelijk van
bijdragen van parochianen. De actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron
van onze parochie. Als deze inkomstenpost
niet op peil blijft, of liever nog verbeterd,
zal het voor het Parochiebestuur steeds
moeilijker worden om te voldoen aan alle
verplichtingen.
Hieronder is een overzicht opgenomen van
de inkomsten en uitgaven over de jaren 2015
t/m 2017. Zoals u kunt lezen zijn wij, evenals
in 2016, erin geslaagd om een aanzienlijke
kostenbesparing te realiseren. Tevens lijken
de inkomsten uit de bijdragen van parochianen en uit de bezittingen enigszins te stabiliseren. Deze inkomsten zijn nagenoeg gelijk
aan die van 2016, maar het kan veel beter. In
2015 bedroegen de inkomsten uit de bijdragen van parochianen nog bijna € 300.000,00
tegen € 217.000,00 in 2017. Een aanzienlijke
terugval doordat veel parochianen, tot onze
spijt, gestopt zijn met het betalen van de
kerkbijdrage.

Dit kan de parochie niet volhouden en het
zal binnen nu en vijf jaar leiden tot het sluiten van een of meer van de vier kerken!
Om dit te voorkomen is het dus zeer belangrijk dat alle parochianen deelnemen
aan de actie kerkbalans 2019.
Peter Maas
Wnd. penningmeester

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een nadelig saldo van circa € 38.000,00. Ook voor 2018
wordt weer een nadelig resultaat verwacht.

Exploitatie boekjaren 2015 t/m 2017 RK Parochie Heilige Paus Johannes XXIII
LASTEN		2017		2016		 2015
Personeelskosten

e 205.218

e 198.106

e 222.816

Kosten onroerend goed kerkelijke gebouwen

e

80.958

e 100.386

e

115.133

Kosten onroerend goed kerkelijk overig

e

15.030

e

13.921

e

14.698

Kosten onroerend goed beleggingen

e

9.797

e

15.718

e

10.473

Rente en lasten fundaties

e

1.246

e

1.746

e

2.261

Kosten eredienst

e

37.091

e

38.994

e

39.484

Kosten pastoraal

e

28.868

e

33.570

e

36.063

Verplichte en vrijwillige bijdragen

e

53.806

e

48.126

e

47.509

Beheerskosten

e

29.729

e

42.587

e

41.505

Incidentele lasten

e

426

e

6.766

e

10.020

Totaal Lasten

e 462.169

e 499.920

e 539.962

BATEN						
Bijdragen parochianen

e 216.889

e 229.471

e 299.585

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen

e 202.782

e 194.846

e

217.666

Incidentele baten

e

4.843

e

683

e

667

Nadelig saldo

e

37.655

e

74.920

e

22.044

Totaal baten

e 462.169
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e 499.920

e 539.962

Kinderen
in onze Kerk
Kindje laten dopen in de parochie
In onze parochie worden gelukkig weer geregeld kinderen geboren en vragen ouders
om hun kindje te laten dopen. We hebben
een aantal doopdata vastgesteld, waaruit
de ouders kunnen kiezen. Als er een datum
gevonden is ontvangen ze een uitnodiging
voor de doopvoorbereiding. De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten.
Het pastoraal team beseft dat het niet voldoende is om alles over het christelijke geloof uit te leggen in die bijeenkomsten.
Vroeger was geloven vanzelfsprekend. Op
de katholieke basisscholen werd geloofsonderricht gegeven. Tegenwoordig is dat
heel beperkt. De verantwoording daarvoor
ligt veel meer bij de ouders. Gelukkig zijn er
ouders die thuis aandacht hebben voor het
christelijke geloof. Voor het eten bidden zij.
Voor het slapen gaan lezen ze een verhaal
uit de kinderbijbel voor.
De kinderen onthouden vaak veel meer dan
we ons voor kunnen stellen. Zij begrijpen
de dingen op een andere manier dan volwassenen. Het geloof al jong meegeven

is van belang om hen een fundament van
het leven mee te geven. Elk beetje geloof
dat we meegeven doet hen daarin groeien.
Het is te vergelijken met het leren van een
taal. De taal van het geloof leer je door de
taal aan te bieden en uit te leggen en te
spreken.
Kinderen hebben een heel onbevangen
geloof, zij kunnen gemakkelijker het geloof
aannemen, terwijl volwassenen de neiging
hebben het geloof te beredeneren.
Geloven in Jezus Christus vraagt om openheid hem beter te leren kennen en de bereidheid je leven aan Hem te geven.
Het is voor iedereen nodig zijn of haar geloof nu en dan te vernieuwen. Gewoonlijk
vernieuwen we met Pasen ons geloof. De
veertigdagentijd en de Advent zijn uitgelezen momenten je toe te leggen op het
verdiepen van je geloof. Je kunt het zelf
doen, of via internet een geloofscursus
volgen. Een van die cursussen is “Waarom
Jezus “, die op de website: https://cursus.
ikzoekgod.nl/ te vinden is. Elke week lees je

een korte tekst en mag je een paar vragen
beantwoorden. Jouw antwoorden komen
bij jouw e- coach, die je verder op weg wil
helpen. Het voordeel van deze geloofscursus is, dat je anoniem blijft, de cursus thuis
kunt volgen en je zelf het tijdstip kunt bepalen.
Waaraan besteden we allemaal tijd? Het
zou goed zijn om ook tijd te maken voor het
verdiepen van je geloof. Om het te kunnen
doorgeven aan je kind en andere mensen.

Pastoor Juan van Eijk

Communicanten
De voorbereidingen voor de heilige communie zijn in volle gang. Op 23 november was
er een bijeenkomst voor de kinderen waarbij het doopsel aan bod kwam. De doopkaars werd vanuit thuis meegenomen. De
aanstaande communicanten zaten rond het
doopfont. Daar mochten ze ruiken aan de
zalf die gebruikt wordt bij het doopsel. Het
verhaal van Johannes de doper werd verteld.
Er zijn fotolijstjes versierd waarin een foto
van het eigen doopsel in gedaan werd, en
natuurlijk was er ook tijd voor iets lekkers.
Aan het eind van deze middag mochten de
kinderen hun schoen zetten, in de hoop dat
de Sint en zijn pieten deze zou vullen.
Op 25 november was er een drukke gezinsviering. Aan het einde van de mis kwam er
hoog bezoek de kerk binnen lopen... Sinterklaas. De kinderen kregen allemaal een
hand van de Sint en hij werd welkom gehe-

ten door de pastoor. Na de viering ging de
Sint met de kinderen naar de parochiezaal
om hun schoentjes uit te halen.
Daar werd ranja gedronken en natuurlijk
pepernoten gesnoept. Wat was het weer
een leuke bijeenkomst voor jong en oud.
Nu de goedheiligman weer naar Spanje is
vertrokken gaan we de adventstijd in en
ons voorbereiden op Kerstmis. De advent,
vanaf zondag 2 december, is een mooie tijd
om kinderen actief te betrekken en even samen stil te staan bij de geboorte van kindje
Jezus.
Zo zijn er adventskalenders waarin kleine
opdrachten en spelletjes staan die je met
de kinderen uit kunt voeren. (www.samueladvies.nl) Je kunt ook een adventskrans
maken en iedere zondag een kaarsje aansteken.
Sinterklaas op bezoek foto: Cees van der Poel
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Gezinsviering met
kinderkoor Eigenwijs

Wegwijzer in de
H. Paus Johannes
XXIII Parochie

Op 24 december Kerstavond is er één
gezinsviering voor de gehele parochie
met kinderkoor Eigenwijs. In de Caeciliakerk te Enschot om 17.00 uur.

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

Deze viering is speciaal bedoeld voor
kinderen en hun ouders. Na afloop is de
kerststal te bezoeken en kun je kaarsjes
branden.
Tevens is er voor de allerjongsten en hun
ouders een “herdertjesviering” om 18.30
uur met koor Cantique in de Lambertuskerk te Udenhout. In deze viering wordt
het kerstverhaal verteld en spelen de kinderen een rol in dit verhaal. Ze mogen dus
verkleed komen als engel, herder, Maria
met kindje Jezus, Jozef of koning.

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

Herdertjesviering foto: Koert Rasenberg

Op zondag 6 januari is het Driekoningen
en wordt de kersttijd afgesloten. Die zondag is een ideale dag om met je gezin langs
de deuren te trekken om Driekoningen te
zingen. Niet alleen bij familie of bekenden,
maar juist ook bij mensen waarvan je verwacht dat zij dat heel leuk zouden vinden.

Vanaf deze plaats wensen wij
iedereen een hele fijne kersttijd toe en zien jullie graag in de
gezinsviering.
Werkgroep gezinsviering

Kerkgebouw Slimstraat 9
Secretariaat Slimstraat 7,
5071 EG Udenhout, 013-5111215
geopend op maandag en woensdag
t/m vrijdag 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
Johannes XXIII

Parochie

Berkel • Enschot
• Biezenmor
tel

• Udenhout
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