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Passie voor preken
Eind augustus zijn we het nieuwe werkjaar begonnen met een
bijzondere training: ’Passie voor preken’. Deze training werd gegeven door Ron van der Spoel, die protestant is. Het is een nieuwe
manier van ‘preken’, die veel meer mediterend is.
De homilie, zoals het in de katholieke kerk
genoemd wordt, is deel van de viering. Gods
Woord, dat we hebben gehoord, mag in ons
‘mens worden’. Vanuit dit principe werd het
schrijven van de homilie benaderd. Om tot
het eindresultaat te komen doorloop je een
aantal kleine stappen. De eerste stap is de
belangrijkste. Aan de hand van een aantal
vragen probeer je de kernboodschap van

Oktober Mariamaand
In oktober is er elke dag de gelegenheid
om ergens het rozenhoedje te bidden. In
de Mariakapel van de St. Caeciliakerk iedere dinsdag en donderdag om 19.00 uur, in
de St. Willibrorduskerk maandag en vrijdag
vóór de viering. In de kapel van Zorgcentrum de Eikelaar te Udenhout elke woensdag om 19.00 uur. We bidden voor vrede in
de wereld en vrede in onszelf. U bent van
harte uitgenodigd om mee te bidden.
Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee Maastricht
Foto: Koert Rasenberg
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het Bijbelgedeelte te ontdekken. Wat staat
er? Begrijp ik alles wat er staat? Er zijn nog
veel meer andere vragen, die kunnen helpen. Waar het om gaat is dat je deze boodschap uitwerkt naar een voorbeeld uit jou
leven.
Het advies van Ron van der Spoel is drie
dagdelen reserveren voor het schrijven van
de homilie. Dat is best veel tijd, naast al het
andere werk dat je moet doen. James Mallon zegt in zijn boek ‘Als God renoveert’, dat
het belangrijk is om tijd te besteden aan het
schrijven van de homilie, want op zondag
zien we 80 % van de mensen. Deze mensen
kunnen we bereiken of beter God kan deze
mensen bereiken, doorheen het woord dat
verkondigd wordt. Het is voor mij en de andere deelnemers wennen aan deze nieuwe
manier van de homilie voorbereiden en
uitdragen. Dat bleek uit de eerste oefening
waar we aan elkaar de homilie mochten
voordragen. Ik bid dat het vruchtbaar mag
zijn in de parochies waar de deelnemers
werkzaam zijn.

Pastoor Juan van Eijk

Van de bestuurstafel

Een nieuwe kerkmeester

Matthijs Meeuwsen
Foto: Matthijs Meeuwsen

Het is met groot genoegen opnieuw een nieuwe kerkmeester aan u te kunnen voorstellen.
Het gaat om Matthijs Meeuwsen, 37 jaar oud,
geboren in Nieuwegein en sinds 2016 woonachtig in Udenhout. Matthijs is een gelovig man.
Hij heeft, getuige de vele iconen in zijn kamer,
een bijzondere affiniteit met de Oosterse/
Byzantijnse spiritualiteit. Hij komt uit een protestants gezin, van “bevindelijke” richting, zoals hij dat noemt.

Hij studeerde informatica en is thans werkzaam bij een softwarehuis, sinds kort te
Dussen. Matthijs heeft nogal eens van
woonplaats gewisseld en is een reislustig
man gebleven. Op 20 jarige leeftijd werd hij
lid van de Rooms Katholieke Kerk, wat door
zijn Vormsel bevestigd werd. Hij studeerde
theologie in Tilburg en zo kwam hij in onze
omgeving terecht.
Hij kende een periode als seminarist in ‘s-

Hertogenbosch en frater bij de Dominicanen, maar vanuit zijn geloof, gevoed door
de theologiestudie, ging de wil om bij te
dragen aan de zorg voor de hedendaagse
kerk in zijn leven een grote rol spelen.
Een gesprek met kerkmeester Johan Elshof
deed hem besluiten lid te worden van het
kerkbestuur. Hierin bekleedt hij nog geen
specifieke portefeuille - de plaats van penningmeester blijft dus vooralsnog vacant.

Hij ziet voor de Kerk in Nederland twee
uitdagingen: een spirituele en een operationele en daarin spreekt de dialoog
tussen geloof en wetenschap hem persoonlijk aan. Vanuit deze stellingname
wil hij in het kader van een nieuwe parochieopbouw werken om de band tussen
de geloofsgemeenschappen in onze parochie te versterken. Aan de gedachte dat
de kerk een sterfhuis zou zijn wil hij niet
vasthouden. Integendeel, omdat steeds
blijkt dat ook bij jongeren de behoefte
naar verdieping bestaat. Hij rouleert in
drie kerken om op zondag de Mis bij te
wonen om zo in de gemeenschap van de
gehele parochie actief te zijn. Wij hopen
dat de wijze waarop zijn benoeming als
kerkmeester tot stand is gekomen, de
kans op aanvulling van het kerkbestuur
met een lid uit de Caecilia-gemeenschap
zal doen toenemen.
Wij wensen Matthijs veel succes.

Jan Smits

Parochievernieuwing
Afgelopen mei is het boek van J. Mallon, ‘Als
God renoveert’ in het Nederlands verschenen. Het is aanleiding geweest om het boek
met de parochianen te bespreken. Samen
een hoofdstuk lezen om met elkaar te delen.
Dit hebben we in een viertal bijeenkomsten
gedaan. De eerste keer in de ochtend. Een
groep van 18 personen is op onze uitnodiging
ingegaan. Het waren boeiende gesprekken
waaraan ook een aantal jonge mensen hebben deelgenomen. Graag willen we zo veel
mogelijk jonge mensen in het proces van vernieuwing betrekken. Daarom is er nog een
tweede ronde van 4 bijeenkomsten geweest
in de avond waaraan 4 jongeren hebben
deelgenomen.
De laatste bijeenkomst in de tweede reeks
hebben de deelnemers naar de ’10 waarden’
gekeken, die J. Mallon noemt: 1) Voorrang
geven aan het weekend; 2) Gastvrijheid; 3)
Opbouwende muziek; 4) Preken; 5) Beteke-

nisvolle Gemeenschap; 6) Heldere verwachtingen; 7) Dienstwerk waar je goed in bent;
8) Vorming kleine gemeenschappen; 9) De
Heilige Geest ervaren; 10) Wordt een uitnodigende kerk. Hoe staat het met deze waarden in onze parochie? Welke waarde vinden
we belangrijk om uit te werken? Twee waarden kwamen sterk naar voren: ‘Vorming van
kleine gemeenschappen’ en ‘de Heilige Geest
ervaren’.
De aanwezigen waren enthousiast en wilden
graag verder gaan met parochievernieuwing.
Er werd een vervolgdatum gepland op 23
juli, waaraan alle mensen die wilden konden
deelnemen. Naar deze bijeenkomst kwamen 12 mensen, zonder ondergetekende.
Zij vormen een groep, die stap voor stap
parochievernieuwing gestalte wil geven. Tot
december hebben we een planning gemaakt
om samen te komen. Stap voor stap op weg
gaan heeft een theoretische kant, waarin we

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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onderzoeken wat we aan willen pakken. Het
theoretische zetten we om naar een concrete
activiteit. De eerste activiteit die we gedaan
hebben vond plaats op de vrijwilligersdag.
Vanuit de werkgroep heeft zich een welkomstteam gevormd. Die stond bij de ingang
van de kerk om mensen te begroeten. In de
kerk stond een andere groep mensen die de
boekjes uitdeelden. Mensen uit de hele parochie zijn naar de viering gekomen en dit heeft
ertoe bijgedragen, dat mensen zich welkom
voelden. Het is een teken dat we één geloofsgemeenschap zijn, die uit deelgemeenschappen bestaat. Het is een teken van hoop dat
jonge mensen in de werkgroep zitten. Op het
secretariaat bij de St. Willibrorduskerk zijn
nog een paar boeken te koop tegen betaling
van 25 euro. Wie zich aan wil sluiten is van
harte welkom.
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De laatste eucharistieviering
in de Biezenmortelse kerk
Bijna honderd jaar geleden ging in Biezenmortel de eerste
schop de grond in voor de bouw van een studieklooster van de
Kapucijnen.
Daar hoorde ook een kerk bij. Daarmee
werd ook de basis gelegd voor de Biezenmortelse dorpsgemeenschap. De inwoners
van het kersverse kerkdorp ontplooiden
samen met de Kapucijnen vele activiteiten voor de nieuwe gemeenschap. Aan de
Capucijnenstraat werden nieuwe huizen
gebouwd, later gevolgd door nieuwbouwwijkjes aan weerszijde van die straat. Kort
na de bouw van het klooster kwam er een
lagere school, enkele middenstanders vestigden zich in de nabijheid van de kerk, het
verenigingsleven werd volop gestimuleerd

St. Josephkerk Biezenmortel. Foto: Mark Buijs

Agenda en terugblik
15 september Vrijwilligerslunch
30 september Info avond communie
Berkel-Enschot
10 oktober

Lezing
H. Paus Johannes XXIII,
19.30 uur, Kerkzaal Berkel

22 oktober

Info avond communie
Udenhout-Biezenmortel

24 oktober

Info avond Vormsel

27 oktober

Herdenking
oorlogsslachtoffers		
Berkel-Enschot Heukelom

2 november

Herinneringssconcert
Lambertuskerk

21 december

Kersttocht Enschot

17 mei

Communie Udenhout
Biezenmortel

14 juni

Communie Berkel-Enschot

en de Kapucijnenstudenten stonden veelal
aan de basis daarvan.
De kerk was eerst een hulpkerk van de
Udenhoutse kerk, sinds 1981 een zelfstandige parochiekerk en tenslotte sinds 2012
onderdeel van de grotere parochie Johannes XXIII. Op zondag 7 juli 2019 werd de
kerk aan de eredienst onttrokken. De laatste eucharistieviering was liefdevol en vol
emotie. De banken in de kerk waren tot de
laatste plaats bezet. Er waren verschillende sprekers. De custos van de Kapucijnen,
Piet Hein van der Veer sprak een woordje
en kreeg ook de eer om de Heilige reserves (de overgebleven gewijde hosties) over
te dragen aan diaken van Kuijk zodat die ze
kon overbrengen naar de Udenhoutse kerk.
Door deze handeling was de Biezenmortelse kerk officieel geen kerk meer. Ook pater
Sjef van Laarhoven richtte zich nog tot zijn
oud parochianen en benadrukte nog eens
dat Udenhout binnen handbereik ligt en
de Biezenmortelse parochianen meer dan
welkom zijn om aansluiting te zoeken in de
Lambertuskerk of de andere kerken van de
Johannes XXIII parochie. Tenslotte gaf Wim
van Kempen, lid van de werkgroep voor
het afscheidsfeest, het woord aan broeder
Richard van Grinsven die meer dan vijftig
jaar dirigent was van het gemengd koor en
in 1968 medeoprichter en dirigent was van
het jongerenkoor Bimoza. Samen met de
pastoors Monaldus van den Broek en later
pater Sjef, ook beide Kapucijn, speelde hij
sinds de jaren zestig een belangrijke rol in
het Biezenmortelse pastoraat. Richard ein-

Laatste eucharistieviering Biezenmortel.
Foto: Pieter Michielsen

digde met de wens dat het vuur onder de as
blijft gloeien en dat vooral de jongeren de
moed hebben om het tijdig aan te blazen als
het bekoelt, onder inspiratie van de heilige
Geest. Daarna klonk een luid en langdurig
applaus. Na de dienst kregen de aanwezigen
een herinneringsboekje over 100 jaar kerk
en parochie Biezenmortel mee naar huis en
was er een drukbezochte receptie in de Beukenhof. De voormalige kerk is nu onderdeel
van datzelfde Beukenhof die het klooster in
1994 al ombouwde tot groepsaccommodatie en nu de voormalige kerk ook breed in
kan zetten als feestruimte, vergaderruimte
of voor muziekuitvoeringen. Enkele interieurstukken uit de Biezenmortel kerk hebben
een nieuw plaatsje gekregen in de andere
kerken van Johannes XXIII parochie.

Laatste eucharistieviering Biezenmortel. Foto Pieter Michielsen
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Frank Scheffers

Een Pieta en Madonna in de Willibrorduskerk
Sinds de sluiting van de St. Josephkerk te Biezenmortel staan er
in de st. Willibrorduskerk twee beelden. Pastoor Van Eijk nam
ze mee naar Berkel.
De Pieta, een afbeelding van de gestorven Jezus die Maria in haar schoot houdt,
werd in de jaren twintig geschonken door
de firma M. van Bokhoven-Jonkers uit Den
Bosch. Volgens Frank Scheffers, die meer
onderzoek naar de voorwerpen en beelden
in de kerk van Biezenmortel kerk heeft gedaan, heeft het beeld er dus altijd gestaan.
Het beeld zelf is qua vormgeving niet zo bijzonder, ademt de laat romantische stijl van
de 19de eeuw en past qua kleurintentie geheel niet bij de getemperde kleuren van de
andere beelden in de kerk. De blauwe mantel van Maria is afgezet met gouden randen
en biezen, terwijl de Christus zijn hoofd nog
richting de moeder kan houden. Hij lijkt nog
te leven. De wond van de lanssteek in zijn
hart zit links. In de kunstgeschiedenis zien we
dat de beeldhouwers nogal vrijelijk omgaan

met deze plaats. Links, rechts, onder het
middenrif, zelfs in de buik komt voor. Op de
meeste afbeeldingen van een Pieta zijn veelal
bloedresten - vooral bij de doornenkroon op
het hoofd - op Jezus’ lichaam te vinden, hier is
er sprake van een gereinigd lichaam.
Het Mariabeeld is volgens Scheffers omstreeks 1967 pas in de kerk geplaatst want
op oude foto’s van de kerk staat een ander
beeld. Wie dit beeld geschonken dan wel
gekocht heeft is niet bekend. Ook niet waar
het vandaan komt of gemaakt is. De stijl is
typisch 19de eeuws en is een voorbeeld van
de smaak uit die tijd. Het beeld is geplaatst
op het zijaltaar in de Mariakapel en verdreef de prachtige 17de eeuwse Madonna
die er eerst stond en thans, hopelijk- veilig
opgeslagen is in de kluis. Traditioneel van

Mariabeeld (L) en Pieta (R) St. Willibrorduskerk
Foto: Cees van der Poel

deze middelmatige Madonna is de blauwe
mantel, het rode gewaad en het witte kleed
van Jezus, die zoals gewoonlijk de armen
naar ons uitstrekt. De kroon op het hoofd
van Maria is verschoten van kleur, en Maria’s blik is enigszins melancholiek. Het
beeld is waarschijnlijk gemaakt op een atelier in België, gezien de stijl.

Jan Smits

Alpha Nederland Training
Op zaterdag 7 september zijn we vanuit de Johannes XXIII parochie met een groep naar de Alpha Nederland Training in Veenendaal geweest. Ikzelf was daar op uitnodiging, voor de eerste
keer ook bij, en mij is gevraagd om hierover een stukje te schrijven over mijn ervaring.
Voor mij was het heel indrukwekkend, bijzonder en inspirerend. Zelf had ik nog nooit
een Alpha meegemaakt en ik had geen idee
wat ik van een Alpha Nederland Training
kon verwachten. Na deze dag ben ik zeker
heel enthousiast geworden om me verder te
ontwikkelen en trainen in Alpha. Wat ik heel
erg mooi en inspirerend vond waren de ervaringsverhalen. Er waren getuigenissen van
mensen die Alpha’s geven en die vertelden
wat ze zagen wat er gebeurt bij Alpha’s, waardoor je kon horen dat Alpha zoveel verschil
kan maken in mensenlevens en dat mensen
geraakt worden door Hem. Dat was heel erg
mooi, maar wat ik echt bijzonder vond en
wat mij persoonlijk raakte was het verhaal
van een man wiens leven veranderd is door
Alpha. Het is mooi om ervaringen te horen
van mensen die Alpha geven, maar hoe inspirerend is het om het ervaringsverhaal te horen van iemand die naar Alpha geweest is en
wiens leven daarna compleet veranderd is.
Waar ik ook echt van stond te kijken is hoe
breed Alpha gedragen wordt. Er waren
ruim 500 mensen aanwezig in de Basiliek te

Veenendaal. Een grote verscheidenheid aan
christelijke denominaties nam eraan deel:
van Pinkstergemeenten tot aan ons van de
Rooms-Katholieke Kerk. Voor iedereen was
plaats.
Er waren mensen die al heel vaak Alpha’s
gegeven hebben en de Alpha Nederland Trainingen gevolgd hebben. Er waren ook mensen die er voor de eerste keer waren, en dat
waren er dit jaar best veel. En van jong tot
oud was vertegenwoordigd. Prachtig om te
zien. Het was een heel mooi programma met
inloop, lofprijzing, welkomstwoord van de directeur van Alpha Nederland, daarna de verschillende Alpha en verdiepingstracks, zoals
ruimte geven aan Gods Geest en inspiratie
door ervaring en lofprijzing.
Dat was een bijzonder moment van de dag:
ruimte geven aan Gods Geest. We gingen bidden dat Gods Geest kwam om ons en Alpha
te helpen en te vervullen. Dat was ook een
enorm bijzonder moment en deed veel. Wat
ik ook heel inspirerend en mooi vond was dat
er gebedsteams waren waar je naartoe kon
om voor je te laten bidden als je dat wilde.
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Het gaat er namelijk niet alleen om te leren
hoe je een Alpha geeft en jezelf daarin te
ontwikkelen en laten toerusten, maar het
is juist ook belangrijk om je eigen tijd met
Hem te hebben, om Hem te laten werken in
jou zodat je goed een Alpha kunt geven. Dat
kan niet zonder een goede en gezonde relatie met Hem en daar moet en mag je ook tijd
voor vrijmaken en dat was heel mooi dat die
balans er dus ook was deze dag.
Het heeft echt een bijzondere indruk achtergelaten bij mij. Alpha is voor iedereen; van
jong tot oud, van iemand die niet gelooft tot
mensen die wel geloven of misschien na jaren terug tot geloof zijn gekomen en nog met
heel veel vragen zitten. Het is belangrijk dat
wij elkaar dragen en hoe of wie we ook zijn,
open staan voor Alpha en hoe Hij daar doorheen werkt voor iedereen. En kijken wat kan
ik misschien betekenen? . Ik heb echt mogen
zien hoe belangrijk Alpha is voor iedereen
en hoe het levens kan veranderen en hoe je
mensen kan bereiken, en hoe dankbaar het
is als je een Alpha kunt geven of begeleiden
of meehelpen op wat voor manier dan ook
die bij je past. Iedereen is belangrijk voor
Alpha, u en ik, wij allemaal. Want zonder ons
is er geen Alpha en kan Hij ook niet door ons
heen werken om op een laagdrempelige manier mensen kennis te laten maken met Hem
waardoor levens veranderen.

Joanne Gorissen

Vrijwilligerslunch 15 september
In de 4 kernen van onze parochie was het de gewoonte om alle
vrijwilligers rond kerk en parochie een maal per jaar op een of
andere manier te laten blijken dat hun belangeloze werk zeer
werd gewaardeerd.
In de 4 kernen van onze parochie was het
de gewoonte om alle vrijwilligers rond kerk
en parochie eenmaal per jaar op een of andere manier te laten blijken dat hun belangeloze werk zeer wordt gewaardeerd. Sinds
de start van de Johannes XXIII Parochie is
die blijk van waardering ook aangepast; beter: gecentraliseerd. Zijn we de eerste keren bijeen geweest in grote locaties (Bos en
Duin/De Druiventros) de laatste twee keer

heeft het Kerkbestuur er voor gekozen om
de oude gewoonte ‘in een nieuw jasje te
steken’. Vorig jaar heeft een werkgroep(je)
uit alle vier de Torens dat voor de eerste
keer georganiseerd in de vorm van een
openlucht lunch in de pastorietuin in Enschot. Datzelfde groepje (onder de bezielende leiding van Connie Slenders en Els
Panis ) heeft dit jaar een soortgelijke activiteit georganiseerd, maar nu in de pastorie-

tuin van Udenhout. Het prachtige weer, de
grandioze inzet van een groot aantal (ook!)
vrijwilligers, de geanimeerde deelnemers
alsmede gulle bijdragen van aangesproken
sponsoren heeft m.i. voor de tweede keer
gezorgd voor wéér een geslaagde activiteit.
Het mooie weer zorgde er zelfs voor dat de
organisatoren het aan durfden om echt in
de open lucht te acteren; dit jaar zelfs geen
party-tenten ‘voor-‘t-geval-dat’! Gezien de
ambiance en het enthousiasme is het plan
om volgend jaar een soortgelijke activiteit
te organiseren; dan in Berkel. ’t Is maar dat
u het alvast weet!

Cees van der Poel

Vrijwilligerslunch zondag 15 september. Foto: Cees van der Poel

Bezoekgroep Berkel-Enschot
De werken van barmhartigheid vormen een heldere richtlijn voor
de pastorale praktijk. Vanuit het Evangelie volgens Matteüs kennen we de opdracht om de zieken en gevangenen te bezoeken en
vanuit de zogenaamde geestelijke werken van barmhartigheid
worden we opgedragen de bedroefden te troosten.
Deze drie werken van barmhartigheid gelden als basismotivatie van parochiële bezoekgroepen. Ook in de Parochie Johannes
XXIII zijn dergelijke groepen actief. Sinds
het voorjaar van 2019 ben ik nauw betrokken bij de bezoekgroep in Berkel-Enschot
vanwege het vertrek van Antoinette Lombarts, die na jaren leiding te hebben gegeven, het werk graag wilde overdragen. De
parochie is haar erg dankbaar voor de tijd
en energie die zij al die jaren in de bezoekgroep geïnvesteerd heeft en voor haar bevlogen leiderschap.
Elke parochiële bezoekgroep werkt op het
snijvlak van verschillende gedachten en
idealen. Van de ene kant gaat het de vrijwilligers concreet om de persoon die be-

zocht wordt en wil men die persoon horen
en zien. Het is niet zo dat de bezoeker zich
helemaal wegcijfert en op de een of andere
manier zijn of haar eigen persoon zijn bij
de voordeur achterlaat, maar tegelijkertijd
draait het op de eerste plaats over de persoon die men bezoekt; zijn of haar verhaal
staat centraal. Van de andere kant is het natuurlijk zo dat een parochiële bezoekgroep
vanuit een andere gedachte opereert dan
andere organisaties die de eenzaamheid
van (vooral) ouderen met bezoeken en activiteiten willen doorbreken, zoals bijvoorbeeld De Zonnebloem. Hoewel dergelijke
organisaties misschien in het verleden vanuit een gelovig ideaal zijn opgestart, opereren ze nu vanuit seculiere uitgangspunten.
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Een parochiële bezoekgroep mag regelmatig reflecteren op het gelovig ideaal
van waaruit ze haar werk uitvoert en in
hoeverre dit zichtbaar wordt tijdens de
bezoeken zelf. Het bezoeken van zieken
en eenzame parochianen gebeurt in de
spanning tussen de oproep tot evangelisatie enerzijds en de bescheidenheid ten
aanzien van de gelovige praxis anderzijds.
Herinnerde Jezus zijn leerlingen er niet
voortdurend aan dat de Farizeeën pochten
met hun religieuze ijver maar dat de Vader
in het verborgene ziet?
Misschien bent u ook geïnteresseerd om
vanuit een gelovig of spiritueel ideaal mensen te bezoeken die behoefte hebben aan
een luisterend oor en een aandachtige blik
(en dat zijn er helaas steeds meer in onze
sterk individualistische samenleving). De
bezoekgroep kan altijd aanvulling gebruiken. Mocht u interesse hebben dan kunt u
zich wenden tot een van de secretariaten.

Diaken Alexis Szejnoga

Een moderne heilige
Paulus VI 1897 - 1978
Paus van 1963 - 1978
Johannes XXIII, patroon van onze parochie, riep in 1959 het Tweede Vaticaans Concilie bijeen. Na zijn pontificaat werd dat concilie
voortgezet door zijn opvolger Paus Paulus VI.
De Italiaanse paus Paulus VI werd in 1897 in
Concesio (bij Brescia) geboren als Giovanni
Montini. In 1920 werd hij na zijn priesteropleiding (die hij vanwege zijn gezondheid
vooral thuis volgde) tot priester gewijd.
Gezien zijn afkomst is het waarschijnlijk
niet zo verwonderlijk dat hij (na verdere
studies in Milaan en Rome) werd aangesteld als docent kerkgeschiedenis in Rome.
Hij wordt naaste medewerker van de latere Paus Pius XXII. In die tijd ontstaat ook
zijn vriendschap met de latere ministerpresident van Italie, Aldo Moro.
Als hij in 1963 tot Paus wordt gekozen kondigt hij meteen de voortzetting van het
Concilie aan, waarvoor op dat moment er
al duidelijk vóór- en tegenstanders waren
aan te wijzen van de besluiten die al waren
genomen of op de agenda stonden.
Paulus VI was geen voorstander van (nieuwe) doctrines of dogma’s, maar wilde naar
verkondiging in begrijpelijke taal. Een belangrijke uitkomst van zijn streven naar
helderheid is de invoering van de zgn.

‘Ordo Misae’ (1969/1970) wat o.a. leidde
tot de H.Mis in de volkstaal, met het altaar
omgekeerd zodat de celebrant richting de
aanwezige gelovigen kijkt. Iets wat we intussen als normaal ervaren, maar eigenlijk
nog niet zo heel erg lang de praktijk is.
Het was niet de enige vernieuwing onder
zijn pontificaat: hij voerde bijvoorbeeld de
Bisschoppensynode in (het overlegorgaan
van de bisschoppen en van de bisschoppen met de paus);
kardinalen van 80 jaar of ouder mogen
sindsdien niet meer deelnemen aan de
pauskeuze en bisschoppen; en curie-leden
werden voortaan geacht ontslag te nemen
als ze 75 jaar waren.
Al sinds de 16e eeuw stond het aantal
kiesgerechtigde kardinalen vastgesteld op
70, maar werd door deze paus uitgebreid
naar 120. Dat had onder meer tot gevolg
dat het aantal Italiaanse kardinalen daalde
en bv. Afrika en Zuid-Amerika een groter
aandeel kregen in de bijeenkomsten.
Zeker vermeldenswaardig is dat Paulus VI

actief toenadering zocht tot zowel de Orthodoxe als de Anglicaanse kerk en dat hij
een flink aantal buitenlandse reizen maakte, iets wat tot dan toe zeer ongewoon was
voor een paus.
Onvermeld kan ook niet blijven dat hij in
verband werd gebracht met de vlucht van
een aantal Italiaanse fascisten en Duitse
Nazi’s naar Zuid-Amerika.
In het jaar van zijn sterven werd zijn oude
vriend Aldo Moro door de ‘Rode Brigade’
ontvoerd en gegijzeld. Ondanks een emotionele oproep van de paus werd de oudpremier uiteindelijk vermoord teruggevonden in de kofferbak van een auto.
De emotionele preek die hij hield bij de begrafenis van zijn vriend was eigenlijk zijn
laatste publieke optreden; hij stierf datzelfde jaar (6 augustus 1978).
Toen hij vorig jaar door Paus Franciscus
werd heilig verklaard werd zijn kerkelijke
feestdag vastgesteld op 29 mei, de dag van
zijn priesterwijding in 1920.

Cees van der Poel

75 Jaar bevrijding Udenhout
– oorlogsgraven – herdenkingsconcert
Op 6 juni 1944, D-Day, landden geallieerde soldaten op de stranden van Normandië. Deze invasie vormde de opmaat voor de bevrijding van Europa. Op 12 september 1944 namen Amerikaanse
soldaten het Limburgse dorp Mesch in. Het is de eerste plaats in
Nederland waaruit de Duitse bezetter is verdreven.
Op tal van plaatsen wordt deze dagen overweldigend veel aandacht besteed aan het
feit dat het Zuiden van Nederland 75 jaar
geleden werd bevrijd. Een bevrijding die gepaard ging met grote verwoestingen en talloze slachtoffers. Bij de vele herdenkingsplechtigheden wordt, terecht, ook veel
aandacht besteed aan de geallieerde militairen die bij de bevrijding om het leven zijn
gekomen, veelal jonge mannen in de bloei
van hun leven, die ver van huis en haard,
in een voor hen vreemd land stierven. Op
talrijke plaatsen zijn zij begraven, meestal
in de omgeving waar zij omkwamen. Zo ook

in Udenhout, dat op 26 oktober 1944 werd
bevrijd.
Op de begraafplaats achter de St. Lambertuskerk bevinden zich de graven van drie
Britse militairen:
William Joseph Curtis,
overleden op 28 oktober 1944, 19 jaar.
Moelwyn Howell Jones,
overleden op 26 oktober 1944, 25 jaar.
Reginald Frederick Blackmore,
overleden op 28 oktober 1944, 26 jaar.
Oorspronkelijk was daar ook een Poolse
militair, S. Pomorski, begraven, doch diens
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overschot is in 1954 overgebracht naar de
begraafplaats aan de Gilzerbaan in Tilburg,
waar ook andere Poolse militairen begraven liggen.
De oorlogsgraven op het Udenhoutse kerkhof zijn geadopteerd door basisschool De
Achthoeven. Bij de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei, veelal gehouden op het
kerkhof, lezen leerlingen van deze school
gedichten voor ter herinnering aan de gesneuvelde militairen en leggen zij bloemen
op hun graven. Tuinmannen van de parochie, allen vrijwilligers, zorgen voor het
onderhoud van de graven. Familieleden
van de soldaten laten blijken dat zij zeer
ontroerd zijn dat er, na alle jaren die sinds
het einde van de oorlog zijn verstreken, nog
steeds zoveel aandacht is voor hun geliefden.
Ook in Udenhout worden activiteiten georganiseerd in het kader van de 75-jarige

bevrijding. Onder meer zal het Zuid-Nederlands Kamerkoor, als eerbetoon aan
alle oorlogsslachtoffers die in Udenhout
zijn gevallen, burgers en militairen, op 2
november a.s. om 20.30 uur in de Lambertuskerk een, vrij toegankelijk, herinneringsconcert geven. Iedereen die zich betrokken
voelt, is van harte welkom. Op de grafsteen
van Moelwyn Howell Jones staat:

Deep in our hearts
His Memory is kept
We loved him too dearly
To ever forget.
Hopelijk blijft ook in Udenhout de herinnering aan haar bevrijders in de toekomst
levend.

Frank de Hommel

British soldiers graves Udenhout. Foto: Frank de Hommel

Herdenking oorlogsslachtoffers
Berkel-Enschot-Heukelom
Om de 5 jaar herdenken Berkel-Enschot en Heukelom hun inwoners die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven
als gevolg van oorlogsgeweld.
Dit jaar zal dat zijn op zondagavond 27 oktober. 27 oktober is de dag dat Berkel-Enschot en Tilburg bevrijd werden. Het thema
is ’75 jaar vrijheid’.
De herdenking start met een oecumenische dienst, die om 19.00 uur aanvangt in
de St. Caeciliakerk te Enschot. Daarna is er
een stille tocht naar de Oude Toren aan de
Mariahof, waar kransen worden gelegd.

15 kaarsen, 15 rozen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lieten 14
personen uit Berkel-Enschot-Heukelom het
leven. Jaren later in 2007, tijdens een vredesmissie in Uruzgan, kwam dorpsgenoot
Tom Krist om het leven.
Voor ieder van hen zal tijdens de kerkdienst
een kaars ontstoken worden. Daarna zal
voor ieder van hen eveneens een roos geplaatst worden in de gedachteniskapel in
de Oude Toren. Hier staan hun namen in

Oude Toren Enschot. Foto: Koert Rasenberg

meenschap uitnodigen. Aan allen wordt
gevraagd om een kort woord te spreken tijdens de dienst.
De bijeenkomst wordt mede verzorgd door
Jongerenkoor Pippijn en ook het kinderkoor
Eigen-wijs. Verder zullen Muziekvereniging
Concordia, de Gilden St. Joris en St. Sebastiaan en St. Hubertus alsook enkele schoolkinderen hun medewerking verlenen.

steen gegraveerd, zodat zij blijvend herinnerd worden.

Plaquette oorlogsslachtoffers Oude Toren
Enschot. Foto’s: Koert Rasenberg

In de kerkdienst zal pastoor Juan van Eijk
voorgaan. Daarnaast zullen aanwezig zijn
abt Dom Bernardus Peeters van de Trappistenabdij Koningshoeven en dominee
Winanda de Vroe. Daarnaast zullen we
een vertegenwoordiger van de Joodse ge-
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Aansluitend vertrekt een Stille Tocht via
Kerkstraat, Burgemeester Storimanslaan
en Mariahof naar de Oude Toren. Hier worden om ongeveer 20.30 uur enkele korte
toespraken gehouden en een bloemenhulde verzorgd. Daarna wordt de Last Post geblazen en wordt het Wilhelmus gezongen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de kerkzaal van de St.
Caeciliakerk.

Kinderen
in onze Kerk
De communiewerkgroep Berkel-Enschot is weer gestart met
de voorbereidingen. De werkgroep is uitgebreid met 2 ouders
waarvan hun kind vorig jaar Communie deed.
Nieuw dit jaar is dat er 1 voorstellingsviering en 1 communieviering is voor de St.
Caeciliakerk en de St. Willibrorduskerk samen. De communievoorbereiding werd al
als één groep gegeven. Ook nieuw is dat
we dit jaar als communiegroep gezamenlijk mee willen lopen met de Kersttocht op
21 december in Enschot.

De communieviering zal gehouden
worden op zondag 14 juni 2020 in de
st. Willibrorduskerk te Berkel.

Wilt u uw kind de Eerste Communie laten doen of twijfelt u nog, kom dan naar
onze gezamenlijke informatieavond. Deze
wordt gehouden op maandag 30 september om 20.00 uur in de parochiezaal naast

de Willibrorduskerk. U bent van harte
welkom. U kunt zich aanmelden via communie.berkelenschot@gmail.com (onder
vermelding van de naam en het adres en
kerk van uw kind). Graag aanmelden vóór
27 september. Indien u nog vragen heeft,
kunt u contact opnemen met de stuurgroep via bovengenoemd mailadres.
Werkgroep Eerste Communie,
Toren St. Caecilia Enschot,
Toren St. Willibrordus Berkel
De communiewerkgroep Udenhout-Biezenmortel heeft de informatieavond op 22
oktober 2019 te Udenhout. De communieviering wordt gehouden op zondag 17 mei
2020 in de Lambertuskerk te Udenhout.

Vormsel 2020
Donderdagavond 24 oktober 2019 om 20.00 uur is er in de parochiezaal bij de St. Willibrorduskerk, een info/kennismakingsavond ter voorbereiding op het Vormsel voor alle kinderen van
Johannes XXIII parochie die nu in groep 8 zitten.
Dit is in onze parochie het moment dat
je het Vormsel kunt ontvangen. Als je de
communie nog niet gedaan hebt kun je
deze gelijk met het Vormsel ontvangen.
In je leven komen veel keuzes op je af en
God wil je daarbij helpen. Om je voor te
bereiden op het Vormsel komen we een
aantal keren bij elkaar. Het zijn gezellige
activiteiten die met het geloof en de kerk
te maken hebben. Voel je je hierdoor aan-

gesproken, kom dan samen met je ouders
naar deze informatieavond. Je kunt je op
deze avond aanmelden en de kosten voldoen die aan het vormsel verbonden zijn.
De kosten zijn 50 euro.

Pastoor Juan van Eijk,
Vormselwerkgroep
Johannes XXIII-parochie

Aanmelden digitale vierklank

De Vierklank wordt niet meer huis aan huis verspreid maar is op
de volgende “openbare “plaatsen mee te nemen:
In Berkel-Enschot: kerkportalen, Torentjeshoef en bibliotheek
In Udenhout: kerkportaal en Eikelaar en bibliotheek en de Peppel

De Vierklank is ook terug te vinden op de parochiewebsite.
Tevens bestaat daar de mogelijkheid om u aan te melden voor de digitale Vierklank.
http://johannesxxiiiparochie.nl/aanmelden-nieuwsbrief-de-vierklank/
In de wegwijzer en de Nieuwe Schakel wordt de nieuwe Vierklank aangekondigd.
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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 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

Geloofsgemeenschap Biezenmortel
Secretariaat Slimstraat 7,
5071 EG Udenhout, 013-5111215
via het pastoraal steunpunt.
E-mail Joseph@johannesxxiiiparochie.nl
Bankrekening NL77 RABO 0152 0047 50

Johannes XXIII Parochie
Berkel • Enschot • Biezenmortel • Udenhout

