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Vakantie en kerk
Veel mensen die naar het buitenland gaan bezoeken dan vaak een
kerk. Die staan gewoonlijk op prominente plaatsen en zijn altijd
beeldbepalend. Het exterieur van de kerk of kerkjes kan heel mooi
zijn. Binnen in de kerk is het koel, en bij een katholieke kerk is heel
wat te zien aan beelden en schilderijen. Het is een erfenis van het
verleden.
Of het nu gaat om de St. Pieter in Rome, de
kathedrale basiliek St. Jan of een ‘gewone’
dorpskerk. De schoonheid en rijkdom van
deze kerken zijn voor sommige mensen een
doorn in het oog: zij vinden het geldverspilling. Er wordt wel geopperd deze pracht en
praal te gelde te maken. Anderen vinden dat
het behoud van deze monumenten juist een
beeld geeft van de waarde en de ziel waarmee ze gebouwd zijn.
Maar wat doe je met al die prachtige kerken?
Moet je al die pracht en praal dan maar verkopen en de kerk slopen? Het zou toch zonde
zijn? Wat nu als het gaat om een kerk in onze
parochie? Dan komt het heel dichtbij. Een
kerk open houden kost geld. De grootste
kostenposten zijn de verzekering, de stookkosten en het onderhoud. Als we het belangrijk vinden om een kerk open te houden, dan
is er geld nodig.
In de tijd dat ik actief ben in het pastoraat heb
ik twee kerksluitingen van dichtbij meegemaakt. Toen ik net begon aan mijn pastorale
stage moest ik de bouwpastoor bijstaan.
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De kerk die hij gebouwd had, moest worden
gesloopt. Het loden zegel die hij vol trotst
ruim 50 jaar daarvoor in de muur had laten
metselen, mocht hij nu in ontvangst nemen.
Een treurige geschiedenis maar de kerk was te
groot geworden en er waren te weinig financiele middelen om het gebouw open te houden.
Net voor de vakantie, op 7 juli 2019 moet ik de
eerste kerk sluiten. Dit besluit te nemen heeft
een traject van meer dan 2 jaar gevergd. De
torengroep, het pastoraal team en het parochiebestuur hebben alles gedaan wat ze
konden om een behoud ervan te verzekeren.
De situatie was onhoudbaar: te weinig vrijwilligers, kerkbezoekers en inkomsten. Of in
de toekomst nog meer kerken in onze parochie gesloten moeten worden hangt voor het
grootste deel af van uw financiële bijdrage en
uw mentale ondersteuning. En gun uzelf en
ons de tijd om te bezien hoe lang we de huidige situatie kunnen handhaven. De vakantie
is een tijd van rust en bezinning: wat is de
kerk waard?

Pastoor Juan van Eijk

UITNODIGING
Plechtige eucharistieviering bij de sluiting van de parochiekerk St. Joseph.
Na bijna 100 jaar wordt de St. Josephkerk gesloten. Voor het laatst willen wij samen met u de Eucharistie
vieren op zondag 7 juli 2019 om 11.00 uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Evenals bij het samenzijn na aﬂoop van de viering in Beukenhof. Torengroep Biezenmortel,

Pastoraal team en Parochiebestuur
Johannes XXIII parochie.

Van de bestuurstafel

Parochievernieuwing
Sinds december 2016 zijn we in de parochie bezig met vernieuwing. De ingang die we gebruiken is ‘gastvrijheid’. We laten ons
inspireren door het boek ‘Divine renovation’. Een denktank uit de
parochie is hiermee aan de slag gegaan. Aangezien er nog geen
nederlandse vertaling beschikbaar was werd telkens het betreffende hoofdstuk vertaald. Er werden stappen gezet. Het resultaat
bleef nog van beperkte omvang. Vernieuwen kost tijd, het gaat immers om een ‘cultuurverandering’.
Het afgelopen jaar is het boek ‘Divine renovation’ in het Nederlands vertaald en uitgegeven onder de titel ‘Als God renoveert’.
Alle reden om met een groep parochianen
die dat wil het boek te lezen en in groepsverband te bespreken. Ondertussen zijn
we met een tweede ronde bezig. De eerste
groep heeft het boek overdag besproken en
de tweede groep in de avond.
Ter voorbereiding op de bijeenkomst lazen
de deelnemers een gedeelte uit het boek.
Tijdens de bijeenkomst werd dit gedeelte
nog een keer uitgelegd en konden mensen vragen stellen. Met elkaar gingen we

in gesprek om de ‘vertaalslag’ te kunnen
maken naar onze parochie. De eerste vier
hoofdstukken gaan over ‘Kerk’ ofwel gemeenschap zijn. Hoe heeft Jezus het gewild
en hoe zit het in onze parochie? Om naar
de kerk te groeien, zoals Jezus die bedoelt
heeft zullen we allereerst moeten erkennen, dat er dingen niet goed gegaan zijn.
De Kerk lijdt en om te kunnen genezen zal
de pijn onder ogen gezien moeten worden.
Waar doet het pijn? Het kan heel goed zijn,
dat we afgedwaald zijn van de missie waar
de Kerk voor staat.
Parochievernieuwing draait in de kern om

de zin aan het eind van het evangelie van
Mattheus. Bij zijn Hemelvaart zegt Jezus:
‘Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn
leerlingen en doopt hen in de naam van
de Vader en de Zoon en de heilige Geest
en leert hun te onderhouden alles wat Ik
u bevolen heb.’ In de kern gaat het in parochievernieuwing om ‘leerlingen van Jezus maken’. Leerlingen maken wil zeggen
evangeliseren, het evangelie verkondigen
met heel ons leven. Hier hoort ook bij dat
we met de mond ons geloof verkondigen.
De visie van de Kerk nu zou hierbij moeten
aansluiten om vervolgens aan de hand van
de ‘10 waarden’ te komen tot vernieuwing.
Het kernteam, dat het boek gelezen heeft
zal samen met het pastoraal team één van
de 3 torens kiezen, waar in september een
stap verder gezet zal worden. Deze kerk
zal ‘model’ zijn om ook in de andere 2 kerken tot vernieuwing te komen. De inzet is
verjonging van onze gemeenschap. Dat wil
toch iedereen?

Pastoor Juan van Eijk

De Doop van Jasper van Dijk 26 jaar
Mijn naam is Jasper van Dijk en ik ben nieuw in de Johannes
XXIII parochie. Ik ben 26 jaar en woon sinds 4 jaar in Berkel.
Ik ben bij mijn geboorte niet gedoopt en
kom ook uit een niet gelovig gezin. Ik heb
vroeger dan ook niet veel mee gekregen van
het geloof. Een aantal jaar geleden heb ik erg
veel last gekregen van psychische klachten
waardoor ik niet meer goed kon functioneren. Ik ben hier voor behandeld maar bleef
toch erg veel last houden van paniek en onrust. Ik ben een aantal weken opgenomen
in het ziekenhuis waar het in het begin erg
slecht met mij ging. Ik voelde een constante
onrust in mij zelf en was erg ziek. Op een dag
dreef een gevoel in mij, mij naar de kapel in

het ziekenhuis. Hier heb ik een kaarsje op
gestoken en voor de eerste keer in mijn leven gebeden tot God. Ik merkte dat ik voor
het eerst sinds lange tijd weer rust in mij zelf
voelde en na dit moment ging het een stuk
beter met mij. Een aantal dagen later ben ik
uit het ziekenhuis ontslagen.
In de loop der jaren ben ik steeds geloviger
geworden en ik besloot dan ook om het sacrament van de doop te ontvangen. Pastoor
van Eijk heeft mij in dit traject zeer goed geholpen om meer te weten te komen over het
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geloof en de sacramenten. Daarnaast heb ik
deelgenomen aan de ALPHA cursus om met
andere over het geloof te spreken en te leren.
Dit was een compleet nieuwe en fijne ervaring. Tijdens de paaswake ben ik dan eindelijk gedoopt, gevormd en heb ik de communie
mogen ontvangen. Dit was een erg mooie ervaring en ik voel me een stuk sterker verbonden met God en Jezus Christus.
Ik voel sterk dat het nodig is om de kerk te
vernieuwen en wil hier graag een bijdrage aan
leveren. Ik hoop andere mensen te inspireren
met mijn verhaal en te laten komen tot geloof.

Jasper van Dijk

Nieuwe bestuursleden
Al geruime tijd zijn twee nieuwe kerkbestuurders werkzaam in
onze parochie. Tijd om ze aan u voor te stellen.
Wim Smolders, 69 jaar, al 46 jaar gelukkig gehuwd, heeft een zoon en een dochter en vier
kleindochters. Wim is grootgebracht met
‘hard werken en sober leven’ op de boerderij en werd daarna chauffeur op ‘s werelds
wegen. Hij verzorgde jarenlang het kerkhof
in Biezenmortel, waar hij nog woont, en zo
kreeg pastoor Van Eijk hem in het vizier. “Hij
wist mij te strikken”, zegt Wim. Hij is op 8
januari 2019 door de bisschop officieel benoemd tot kerkmeester, nadat hij sinds september 2018 zich als ‘auditor’, zoals dat heet,
voor de kerkhofzorg had ingewerkt.
Het spreekt vanzelf dat hij nu in het bestuur
van de H. Johannes XXIII-parochie het beleid voor de vier kerkhoven kreeg toebedeeld. De vriendelijke Wim doet dat met

plezier al zou hij graag nieuwe medewerkers
voor het onderhoud van de kerkhoven zien
aantreden. Met Wims benoeming is nu ook
de Toren Sint Joseph in het bestuur van onze
parochie vertegenwoordigd.
De tweede man is Ezio Bocca, 80 jaar, 53 jaar
gehuwd (“met dezelfde vrouw”), heeft twee
kinderen en vier kleinkinderen. Ezio kwam
in 1960 vanuit Italië naar Nederland en was
werkzaam als textielstoffen-ontwerper bij
verschillende firma’s in Tilburg. Hij heeft
zich vanaf zijn jeugd betrokken gevoeld bij
de kerk. Na in Enschot gewoond te hebben
verhuisde hij in 1966 naar Berkel waar hij
al snel meewerkte aan de communie- en
vormselvoorbereidingen en aan de opzet

voor een beleidsplan voor de parochie Berkel. Ezio is sociaal actief, ook als voorzitter van de cliëntenraad van Torentjeshoef.
Sinds zijn benoeming op 11 juni 2018 is hij
in het kerkbestuur belast met de portefeuille ‘vrijwilligersbeleid’. Speerpunt daarin
is voor hem de bevordering van de eenheid, de saamhorigheid en samenwerking
tussen de vier parochiegemeenschappen.
Grote aandacht heeft daarin de zorg voor
het aantrekken van nieuwe vrijwilligers. Hij
heeft zich op persoonlijke wijze ingezet om
zijn waardering naar de 360 vrijwilligers te
uiten. Met de benoeming van Wim en Ezio is
nu pijnlijk duidelijk dat de Torens St. Caecilia
en St. Lambertus (nog) niet in het bestuur
vertegenwoordigd zijn. Voor een evenwichtig beleid is zo’n vertegenwoordiging toch
onontbeerlijk.
Jan Smits

Lintje voor Peter Maas
Het was voor Peter
Maas een complete verrassing toen
aan het einde van
de viering in de
Caeciliakerk op 26
mei opeens burgemeester Theo Weterings op het altaar stond en hem
de onderscheiding
Koninklijke Peter Maas
uitreikte
van lid
(foto: Cees van der Poel)
van verdienste in
de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester had veel woorden nodig om alle verdiensten van deze overactieve en sociale parochiaan/dorpsgenoot te vermelden, want dat
zijn er nogal wat. Hij ging uitvoerig in op alle
activiteiten die Peter Maas al twintig jaar

voor de kerk doet. Dat is niet alleen zorgen
met zijn hoofd voor de parochie als penningmeester, maar ook met zijn handen. Als er
gesjouwd moet worden - en dat is vaak het
geval –is Peter de eerste die zijn handen uit
de mouwen steekt. Altijd is hij op en rond
de kerk te vinden om hand- en spandiensten
te verrichten. De burgemeester gaf daar de
nodige voorbeelden van.
“Maar ik ben er nog niet’, zo zei de burgemeester. “Want als je goed in je vak bent (accountant), weten mensen je wel te vinden.”
En zo was Peter ook actief bij de handbalvereniging, de avondvierdaagse, stichting
Kruiswerk Berkel-Enschot en zelfs buiten het
dorp als penningmeester bij De Wetering in
Loon op Zand. En dat blijkt nog niet alles te
zijn, want hij heeft ook zijn sporen verdiend

bij Concordia en het jeugdwerk in het dorp.
In de woorden van de burgemeester:”Dit
soort mensen, op wie je altijd een beroep
kunt doen, zijn het kapitaal van onze samenleving, dat we moeten koesteren.”
Na de uitreiking was er voor alle kerkgangers in de kerkzaal de gelegenheid Peter te
feliciteren met zijn onderscheiding. Namens
het kerkbestuur huldigde Johan Elshof de
gedecoreerde met hartelijke en waarderende woorden. Het werd mede door de zorg
van de koffieploeg (wat zou onze parochie
zijn zonder vrijwilligers!), een warm en feestelijk gebeuren. Het gevoel van die ene zin
uit ons Caecilialied was er weer: ”Ja, wij zijn
kerk hier te samen!” Dit keer met Peter en
Els als stralende middelpunt.

Victoire Geerts

Agenda en terugblik

Aanmelden digitale Vierklank

WIJZIGING VIERINGEN IN DE VAKANTIE

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

In de vakantieperiode van zondag 7 juli t/m zondag 25
augustus begint de eucharistieviering op zondag in de
St. Lambertuskerk om 9.30 uur! In Berkel-Enschot is op
zondag één eucharistieviering om 11.00 uur, afwisselend in de St. Willibrorduskerk en de St. Caeciliakerk.

In Berkel-Enschot: kerkportalen, Torentjeshoef en
bibliotheek
In Udenhout: kerkportaal en Eikelaar en bibliotheek en de Peppel
In Biezenmortel: De Vorselaer en bakkerij Geerts

Donderdag 11 juli - Lunch senioren Berkel-Enschot

De Vierklank is ook terug te vinden op de parochiewebsite. Tevens bestaat daar de mogelijkheid om u aan te melden voor de digitale Vierklank.

Zondag 15 september - Bedankmiddag voor alle
parochievrijwilligers. De uitnodigingen volgen nog.

In de wegwijzer en de Nieuwe Schakel wordt de nieuwe Vierklank aangekondigd.

http://johannesxxiiiparochie.nl/aanmelden-nieuwsbrief-de-vierklank/
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Parochiespeld voor Bart van Dongen
Thuis heb ik nog een ansichtkaart
Waarop een kerk een kar met paard
Een slagerij J. van der Ven
Een kroeg, een juffrouw op de fiets
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets
Maar het is waar ik geboren ben
Dit dorp, ik weet nog hoe het was
De boerenkind’ren in de klas
Een kar die ratelt op de keien
Het raadhuis met een pomp ervoor
Een zandweg tussen koren door
Het vee, de boerderijen
En langs het tuinpad van m’n vader
Zag ik de hoge bomen staan
Ik was een kind en wist niet beter
Dan dat ‘t nooit voorbij zou gaan
Wat leefden ze eenvoudig toen
In simp’le huizen tussen groen
Met boerenbloemen en een heg
Maar blijkbaar leefden ze verkeerd
Het dorp is gemoderniseerd
En nou zijn ze op de goeie weg…
In dit prachtige lied het Dorp van Wim Sonneveld, u allen bekend, zou zo maar ons dorp
Berkel kunnen voorstellen. Het lied ging niet
meer uit mijn hoofd nadat ik bij Bart van Dongen op bezoek was geweest voor een interview naar aanleiding van de parochiespeld
die hij zondag 16 juni in de eucharistieviering
opgespeld kreeg door pastoor van Eijk. Eerder heeft hij al de Pro Ecclesia Pontifice gekregen. Kerkbezoekers en pastoors komen en
gaan maar Bart van Dongen zit nog altijd bij
de kosters vooraan. Vanaf zijn 6de jaar hard
werkend voor zijn Willibroduskerk. Hoogste
tijd dus voor een bezoek van de redactie aan
dit prachtmens, de levende historie van Berkel en Willibrorduskerk.
Bart is in 1934 te Boxtel geboren. Vanaf zijn
4de jaar woont hij in Berkel, alwaar zijn vader slager was bij Hoppenbrouwers in de
Sint Willibrordstraat. Berkel en Enschot waren toen echt kleine boeren dorpen.
Maar wel met 3 kloosters, Trappisten, Trappistinnen, en Gerardus gesticht.
Zijn moeder Brenders, kwam uit Berkel. Haar
ouderlijke boerderij in de Willibrordstraat
werd afgebroken en er werd een kleine

G en S service zelfbedieningswinkel. Mooie
tijden gehad in de zaak. De moeders zetten
hun tassen bij de toonbank en gingen naar
het lof en daarna de boodschappen. Zijn
zaak en de kerk waren hem alles. Zo was hij
als koster erg begaan met de kerkklokken.
De Willibrordusklok die met andere klokken
door Duisters waren meegenomen werd in
Groningen teruggevonden, helaas wel met
een stuk eruit. Deze heeft Bart laten repareren. De Antioniusklok, geschonken door
pastoor Antonius Goosens, is nooit teruggevonden.
Pastoor van Eijk spelt Bart van Dongen de
parochiespeld op. (Foto Cees van der Poel)

kruidenierswinkel gebouwd. De broer van
zijn moeder was de bekende burgemeester
Brenders. Deze had er hoogstpersoonlijke
voor gezorgd dat het Trappistenklooster is
blijven voortbestaan. In de geschiedenis
staat dit bekend als de Trappistenkwestie
(voor gedetailleerde info zoek het maar eens
op in google) Kortom in 1909 was de Abt Willibrord Verbruggen in onmin geraakt met
Rome. Dom Willibrord is toen met zijn kloosterlingen vertrokken. Burgemeester Brenders werd toen bewindvoerder en heeft er
hoogst persoonlijk voor gezorgd dat er eind
1909 weer kloosterlingen terug keerden.
Bart is vanaf zijn 6e jaar misdienaar geweest
onder pastoor van Tilborg, pastoor de Vries,
pastoor Scheepens en pastoor van Eijk.
Toen hij op 13 jarige leeftijd naar de handelsschool in Tilburg ging kon hij op dat moment geen misdienaar meer zijn. Pastoor
van Tilborg was erg op hem gesteld. De pastoor was in niet te beste gezondheid en riep
Bart bij zich. Als dank voor zijn vele werk
kreeg hij een mooi kerkboek en jawel zijn
Tientje van Lieftink. En dat was wat in die
tijd. Want al het andere geld was waardeloos. De pastoor heeft daarmee een gevoelige snaar geraakt want Bart ging vanaf zijn
18 verder aan de slag voor de kerk. Hij werd
koster onder pastoor de Vries. Dag en nacht
stond deze zeer gelovige man klaar voor de
parochie. Hij begon bij tante Annie in de
kruidenierszaak die werd omgebouwd tot

COLOFON
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
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Ter ere van zijn 75 ste verjaardag en uit dankbaarheid voor Gods liefde die hij in deze kerk
ontving heeft Bart (Hubertus) een prachtige
Hubertusklok geschonken. Deze werd na de
zegening door pastoor Pieter Scheepens in
de klokketoren gehesen.

Pastoor Pieter Scheepens zegent de Hubertus
klok, Geschonken door Bart van Dongen wegens
zijn 75ste verjaardag. (Foto Cees van der Poel)

Hij kijkt met plezier terug aan de vele dopen
die hij samen met pastoor Pieter verzorgde.
Ook kandelaars en miskelken heeft hij laten
restaureren. Nieuwe kazuifels geschonken.
Want hij wilde graag dat alles pico bello in
orde was. Met genoegen en groot respect
voor het vele jarenlange werk en voor zijn
persoon heb ik genoten van ons gesprek.
Bart, namens de Johannes XXIII parochie en
in het bijzonder de Wiilibrorduskerk willen
wij jou met diepe buiging en groot applaus
bedanken. Laat ons nog lang samen eucharistie vieren in onze parochie.

Redactie:
Pastoor van Eijk
Cees van der Poel
Jan Smits
Koert Rasenberg
Opmaak &
vormgeving:
Arjan Robben

Koert Rasenberg
Foto’s:
Frans van Asten
Cees van der Poel
Ingrid van Strijdhoven
Tom Bertens
Hanneke Elshof
Mark Buijs
Drukwerk:
Elka – Tilburg

Rondje Johannes op Tweede Pinksterdag
Op 10 juni werd voor de derde keer Rondje Johannes geﬁetst.
Ongeveer 60 deelnemers uit Biezenmortel, Udenhout, Berkel en
Enschot genoten van een mooie tocht langs de torens van onze
parochie. Alle vier de groepen bestonden uit parochianen uit de
verschillende torens. Veel mensen kwamen op plaatsen waar ze
nooit eerder geweest waren.
In het gildelokaal van Sint Antonius – Sint
Sebastiaan gaf Frans Vriens uitleg over het
gilde en vertelde hij veel bijzonderheden
over het vaandel. In de kerk van Biezenmortel vertelde Frank Scheffers over het
ontstaan van de kerk, die helaas na bijna
100 jaar binnenkort gaat sluiten. Er was
ook een mooie tentoonstelling over de kerk
door de jaren heen.
Jan van Esch vertelde wetenswaardigheden
over het kruisbeeld dat sinds 1930 op de
kruising Udenhoutseweg - Heuvelstraat te
vinden is.
In de Vossehoeve in Biezenmortel en in de
kerk van Enschot beantwoordden de deelnemers vragen over allerlei weetjes uit de 4
voormalige parochies.
De tocht werd afgesloten in de pastorie van
Berkel, waar de deelnemers werden onthaald op muziek van de Elckerlyc Speellieden.

Uitrusten in pastorietuin in Berkel
(foto: Cees van der Poel)

Hiermee werd het belangrijkste doel van het
Rondje bereikt, namelijk een betere kennismaking met parochianen van andere torens.
De reacties tijdens de tocht en na aﬂoop
waren erg positief en men was vol lof over
de organisatie. De deelnemers hadden een
geweldige middag gehad. De organisatie
was trouwens ook dik tevreden. Dank aan
de organisatie, de vrijwilligers en de sponsoren die deze middag mogelijk maakten.

(Foto: Hanneke Elshof)

De sfeer zat er goed in en het was heerlijk
fietsweer. Op alle rustplaatsen was er iets
te eten en te drinken. Onderweg maakten
mensen een praatje, vaak ook met personen,
die ze tevoren niet kenden. Ook bij het beantwoorden van de vragen moesten de deelnemers goed samenwerken. Na aﬂoop werden
de antwoorden samen nog eens besproken.

Overigens:

De groep die gewonnen heeft is groep 1
onder leiding van Jan en Rian van Esch. Zij
worden beloond met een etentje bij pastoor
Van Eijk.

Werkgroep Rondje van Johannes

Oscar Romero 1917 – 1980
Een Heilige uit onze eigen tijd.

Óscar Arnulfo Romero y Goldámez was een sociaal bewogen
rooms-katholiek aartsbisschop van San Salvador. Vorig jaar,
op 14 oktober 2018, werd Oscar Romero door Paus Franciscus
heilig verklaard.
Romero werd geboren op 18 augustus
1917 als tweede kind
in een arm gezin dat
uiteindelijk 8 kinderen zou tellen. In het
kort ziet zijn leven er
als volgt uit:
Na in 1942 tot priester
te zijn gewijd werd hij
Oscar Romero
al in 1944 benoemd
tot secretaris van van het bisdom S. Miguel
en in 1975 benoemd tot bisschop van Santiago di Maria. Ook in die tijd staat hij al bekend
als een sociaal-bewogen pastoraal herder
die zich inzette voor de armen, hoewel hij in
die tijd nog veel moeite had om de vreselijke
verhalen over moorden door het regime en
de zogenaamde doodseskaders te geloven.
Na februari 1977 – nadat hij aartsbisschop

was geworden begon hij vragen te stellen
over de dictatuur, onder meer na de moord
op een bevriende priester.
De kerk begint daarna met het documenteren van mensenrechten schendingen, moorden en wandaden van de regering.
Onder de onderdrukte arme bevolking stijgt
zijn populariteit wegens zijn stellingname tegen de dictatuur en de doodseskaders.
Als verzetsdaad verlaat hij zijn bisschoppelijk paleis en neemt zijn intrek in een ziekenhuis van de armen. Hij weigert alle officiële
‘plichtplegingen’ als de schendingen van de
mensenrechten en het moorden niet ophouden. Toch wordt hem in 1980 nog verzocht
om zijn steun te betuigen aan de junta. Zijn
weigering en zijn uitspraken tegen het regime worden hem fataal. Op 23 maart 1980,
als zijn radiozender al uit de lucht is gehaald,
neemt hij in zijn preek via een geïmprovi-
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seerde zender weer stelling tegen het regime. Dan wordt Romero een dag later, op 24
maart, terwijl hij voorgaat in de H. Mis door
leden van een doodseskader vermoord.
Vanaf het begin werd Romero’s sterfdag
jaarlijks herdacht. In 1998 werd er van hem
een standbeeld onthuld in de Londense
Westminster Abbey.
Na nog wat strubbelingen, bedenkingen (en
tegenwerking) werd Romero tenslotte toch
vorig jaar door Paus Franciscus heilig verklaard; een voorbeeld voor alle mensen.

Cees van der Poel

Social media
Volg je ons ook al
via facebook?

Dameskoor van de Lambertuskerk
in Udenhout stopt na 55 jaar
Deze titel is precies het bericht
dat Yvonne van Kempen mij een
tijdje geleden mailde. Daarom
nam ik eind mei contact op met
Sefa Robben, de coördinatrice
van het dameskoor.
Het idee om te stoppen speelde al dit hele
jaar en hoe meer en hoe langer erover gesproken werd , hoe duidelijker het voor iedereen werd dat het een goed voornemen
zou zijn het koor op te heffen. Formeel werd
daartoe aan het begin van dit jaar door de
leden op een bijeenkomst besloten, ook al
deed het natuurlijk toch wel pijn.
Dameskoor Lambertuskerk (Foto: Frans van Asten)

Het koor telde aan het begin van dit jaar
nog 18 leden. De gemiddelde leeftijd van
de leden werd wel erg hoog, een enkeling
naderde de 94, en daarmee zakte het stembereik. Bovendien werd er steeds minder
een beroep op het koor gedaan bij uitvaarten: “dit jaar tot nu toe pas twee keer”. Het
leek wel dat haar woorden meteen werden
gelogenstraft: bijna op het zelfde moment
stond Pastoor Looyaard aan de deur met
het verzoek of het dameskoor kon zingen
bij een aanstaande uitvaart!
Het koor heeft altijd zonder al teveel formaliteiten via bestuursleden of vergaderingen
goed gefunctioneerd: informeel overleg en
fijne onderlinge contacten waren belangrijker

en stonden voorop. Als een beroep werd gedaan op de leden bleek ieder van hen bereid
een handje te helpen of werd er een groepje
geformeerd om een voorgenomen activiteit
op touw te zetten en tot een goed einde te
brengen. Veel werd onderling geregeld.
Gestart in de tijd van het Tweede Vaticaans
concilie, voorzag het dameskoor in een tijd
waarin herenkoren door de aantrekkende
economie steeds minder in staat waren om
door de week, met verlof van de werkgever, te komen zingen, in een dringende behoefte. De tijden waren toen drukker dan
tegenwoordig: soms werd er in het verleden wel een keer of drie per week een be-

roep gedaan op de inzet van de dames. Een
frequentie die schril afsteekt bij de twee of
drie keer in een half jaar tegenwoordig.
Zoals gezegd: de dames zijn langzamerhand
gaan wennen aan het idee om na ruim een
halve eeuw te gaan stoppen. Wel beseffen
ze dat ze het onderlinge contact bij repetities en het opluisteren van de diensten zullen gaan missen.
Daarom luisterden ze op 16 juni dit jaar voor
de laatste keer de eucharistieviering in de
Lambertuskerk op, gevolgd door een gezellige bijeenkomst in de vroegere pastorie, als
uitroepteken achter 55 jaar samen zingen.

Cees van der Poel

Openluchtmis Koningsoord
Na de geslaagde eerste editie
van vorig jaar werd bekeken of
we ook dit jaar weer een openluchtmis konden organiseren.
Vorig jaar trok Heijmans, de bouwer van Koningsoord, eenmalig de financiele kar. Dit
jaar moest dus uit een ander vaatje getapt
worden en met creatieviteit ingevuld worden. Hanny Robben ging er voor, dus kwam
het goed. Op zondag 23 juni onder een
strak blauwe hemel en heerlijke temperatuur was het goed toeven onder de grote
bomen bij Koningsoord. Voor iedereen was
er een stoel beschikbaar. De kosters hadden alles piekfijn in orde.
Pepijn en kinderkoor Eigen-wijs zongen
aanstekelijke liederen. Diaken Ton van Kuijk

Openluchtmis Koningsoord. (Foto Cees van der Poel)

had een mooie preek over sacramentsdag
en de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Tijdens de voorbeden ging pastoor
Juan met de microfoon rond met de vraag
of iemand nog iets had om voor te bidden.
Zo werd er ook gebeden voor de zusters
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Trappistinnen die op deze plek vele tientallen jaren, samen geleefd, gebeden en gewerkt hebben.
Na de mis werd er nog nagepraat op het
terras van Hemels. Met meer dan 200 bezoekers is dit weer voor herhaling vatbaar.

Kinderen
in onze Kerk
Sacrament van het doopsel
Ik doop U in de naam van de Vader......

Stelt u zich eens voor dat er geen water zou zijn. Geen regen,
geen bronnen, geen rivieren. We zouden niet kunnen zwemmen, geen brand kunnen blussen, we zouden ons niet kunnen
wassen en zelfs niet kunnen drinken.
Dat is onvoorstelbaar, want zonder water
kunnen wij niet leven. Gelukkig heeft God
de wereld anders geschapen en is er wel
voldoende water.
Hoewel water negatieve effecten kan hebben, bijvoorbeeld bij een overstroming,
mogen wij dankbaar zijn voor het vele positieve dat water ons geeft, want water lest
je dorst, maakt veel schoon en geeft veel
plezier! Wij kunnen ons dus niet voorstellen
dat wij zouden moeten leven zonder water.
Water geeft leven, heel letterlijk maar ook
figuurlijk, in gelovige zin.
Het water is ook aan het begin van ons
leven voor ons een grote levensbron geweest. Een kind kan niet geboren worden
zonder vruchtwater.
Een christen kan niet herboren worden zonder het doopwater. Want het doopwater

heeft ons allen het christelijk leven geschonken. Door het doopwater zijn wij aangenomen als kinderen van God. Ook Jezus werd
gedoopt en wel door Johannes en tijdens die
doop daalde de H.Geest op hem neer in de
gedaante van een duif. De duif die symbool
staat voor vrede en verzoening tussen God en
mensen. Dat was ook de betekenis die de joden aan het doopsel van Johannes de Doper
gaven: een doopsel van bekering, een zichtbaar teken dat God de zonden vergaf. Ook
Jezus ondergaat dat doopsel. Niet omdat Hij
dat nodig had, maar om ons te laten zien hoe
belangrijk dat doopsel is, hoe belangrijk het
ook voor ons is om vergeving van fouten en
tekorten te vragen. Laten wij God dankbaar
zijn voor het water. Laten wij God dankbaar
zijn voor het doopwater. Met grote dankbaarheid mogen wij stilstaan dat wij gedoopte
mensen zijn, dat wij door ons Doopsel de

heilige Geest hebben ontvangen en dat wij
zijn aangenomen tot kind van God. Maar
laten wij ook niet vergeten dat het Doopsel ook een opdracht inhoudt: christelijk in
het leven staan. Werken wij als gedoopte
mensen samen aan een betere wereld door
ons in te zetten voor Gods schepping. Zetten wij ons in voor onze medemensen waar
ook ter wereld, mensen die hulp nodig hebben dichtbij en veraf. Mensen mogen aan
ons zien dat wij gedoopte mensen zijn door
onze manier van leven. Laten wij af en toe
stilstaan bij het feit dat Jezus door Johannes werd gedoopt, maar wij mogen ook stilstaan bij ons eigen Doopsel. Wat betekent
het Doopsel voor mij persoonlijk? Wat doe
ik met het Doopsel? Kunnen mensen aan
mijn gedrag zien dat ik christen ben?
Leef ik voor mijn geloof? Geven wij handen
en voeten aan ons geloof door onze inzet
voor onze medemensen, door onze inzet
voor de parochie. Laten wij God danken
voor de gave van ons Doopsel en de steun
van de heilige Geest.

Pastoor Godfried. B.M.Looijaard

Communicanten
Na maanden van voorbereiding hebben in onze parochie 57 kinderen de eerste heilige communie ontvangen. We nemen u mee
met de dag van een communicant. “De dag voor de communie
hebben papa en mama alles klaar gezet voor de grote dag. Ik
heb meegeholpen met versieren.
Op tijd naar bed, want morgen is het een
drukke dag zei mama. ’s Morgens was ik al
heel vroeg wakker en wilde ik al meteen mijn
communiejurk aandoen. Toen kwam de kapster om mijn haren mooi te vlechten. Voordat we naar de kerk gingen kreeg ik van papa
en mama al een kado. Een kettingkje met
een kruisje eraan. Die deed ik natuurlijk met-

een om. Bij de kerk moesten we verzamelen
in de tuin. Daar werden foto’s gemaakt van
onze familie. De klokken gingen luiden en er
kwamen heel veel mensen de kerk binnen.
Ik zag opa en oma ook al lopen. De pastoor
kwam ons halen, het ging beginnen. We liepen in een mooie rij met onze doopkaars
naar voren naar het altaar. Daar werd onze
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doopkaars aangestoken. We maakten een
kruisteken en de mis begon. We zaten allemaal rond het altaar van de pastoor. Best
wel spannend zo voor een volle kerk. Iedereen mocht iets doen tijdens de viering.
Kaarsen aansteken, collecteren, de pastoor
helpen met het dekken van het altaar. Ik
mocht de voorbede lezen.
De pastoor ging ons ook nog vragen stellen
over wat we geleerd hadden.
Gods grootste geschenk. Samen hebben we
gezongen met het koor Eigen-wijs en het
Onze Vader gebeden en bij het Mariabeeld
hebben we een bloem neergelegd.
Toen mochten we eindelijk met papa en
mama naar voren komen om de commu-

nie te krijgen. We hadden goed geoefend.
Troontje maken en daarna de hostie krijgen dan amen zeggen en dan pas de hostie opeten.
Eindelijk ben ik nu oud genoeg om het
brood van Jezus te eten. Smaakt best raar,
zoals een cracker.
Op het einde kregen we nog een bloem
die we weer moesten weggeven. Aan ie-

deren die ons geholpen had. Ik had hem
aan Hilde gegeven van het koortje. Toen
gingen we naar buiten en werden er bellen over ons heen geblazen en lang zullen
ze leven gezongen.
Thuis hebben we lekker feest gevierd met
allemaal lekkers. Wat is dit een mooie dag
om mee te maken.
Nu wachten op de foto’s.

Udenhout
12 mei 2019
Communicanten Udenhout
samen met Pastoor
Godfried Looyaard
(foto: Ingrid van Strijdhoven)

Berkel
26 mei 2019

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

Communicanten Berkel
samen met Pastoor Juan
(foto: Tom Bertens)

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

Enschot
19 mei 2019
Communicanten Enschot
samen met Pastoor Juan
(foto: Tom Bertens)

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

Biezenmortel
2 juni 2019

Johannes XXIII Parochie

Communicanten Biezenmortel
samen met Pastoor Juan
(foto: Tom Bertens)

Berkel • Enschot • Biezenmortel • Udenhout
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