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Kerstwens pastoraal team
en parochiebestuur
Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn gezamenlijk en
in goede samenwerking verantwoordelijk voor de zorg voor alle
parochianen van de Johannes XXIII Parochie, ieder vanuit zijn
eigen perspectief en takenpakket. Beiden willen deze kans aangrijpen om u een zalig kerstfeest te wensen:
We bevinden ons in “de donkere dagen
voor Kerst”. De dagen worden korter, het
weer met de dag guurder, maar toch kijken we met hoop naar de toekomst. Want
wanneer het daglicht het schaarst is en de
warmte van voorbije zomerdagen slechts
een vervlogen herinnering, juist dan herleven en vieren we de menswording van God,
de geboorte van Jezus Christus, het vleesgeworden Woord.
Terwijl het natuurlijk leven om ons heen
zich tot een minimum beperkt, flora zonder bloem of blad en fauna vermagerd of
in winterslaap, lijkt het menselijk leven juist
te intensiveren. We reageren op de kou en
duister met het licht van vreugdevuren en
de warmte van glühwein en oliebollen. We
vieren het leven met volle teugen, en met
recht, want door de geboorte van het kerstkind is het menselijk leven veredeld.
Het pastorale team van de Johannes XXIII
Parochie wenst u van harte een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar toe. Verheugt u in de gedachte dat God ons zó lief
heeft dat Hij als mens onder ons aanwezig
heeft willen zijn. Laten we eenzelfde liefdevolle nabijheid opbrengen voor diegenen
onder ons die daar tijdens de feestdagen
extra naar uitzien.

Het traditionele beeld van de kerststal vestigt onze ogen op het kindje Jezus in de kribbe; een nieuw begin voor mensen, passie
als basis voor een hernieuwde verbinding
tussen hemel en aarde. Rondom die pasgeboren Verlosser in de kribbe staan heel
verschillende groepen; vanuit verschillende
invalshoeken en belevingswerelden zijn ze
samengekomen om iets van het kerstwonder met elkaar te beleven en door te geven.
Ergens in die groep van toeschouwende
omstanders staan wij samen als Parochie
Johannes XXIII – parochianen, vrijwilligers,
pastoraal team en ook het parochiebestuur.
Juist vanuit deze verstillende verwondering
worden we gezonden om in eigenheid deel
te nemen aan het verhaal van God die naar
mensen toekomt.
Als parochiebestuur proberen we de gemeenschap die voortkomt uit het geheim
van Kerstmis te stimuleren om vanuit die
essentie tot de hernieuwde ontdekking van
dat elan te komen, om samen een gastvrije
parochiegemeenschap te vormen voor allen die binnen de grenzen van de parochie
wonen.

Het parochiebestuur wenst u allemaal een
zalig kerstmis en een gezegend nieuwjaar.

De redactie van de Vierklank wenst u
allen een zalig kerstfeest en
gelukkig en gezond MMXX 2020
1

Van de bestuurstafel

Rustpauze pastoor Van Eijk
Pastoor Juan van Eijk heeft regelmatig gezegd dat we allemaal
‘gebroken mensen’ zijn. Onder meer in zijn preken kwam dit regelmatig terug, maar ook in andere contacten met parochianen.
Dat onze pastoor momenteel een gebroken
mens is, werd voor iedereen duidelijk zichtbaar aan het eind van de eucharistieviering
op 17 november in de St. Willibrorduskerk.
Zo duidelijk dat het ook menig kerkganger
emotioneerde.
Tijdens alle vieringen van het weekend van
16 en 17 november werd aangekondigd dat
pastoor Van Eijk besloten heeft om met
onmiddellijke ingang en voor onbepaalde
tijd een rustpauze in zijn werkzaamheden
te nemen. Dat besluit heeft hij genomen op

advies van de bedrijfsarts en in goed overleg met het bisdom.
De pastoor heeft in de afgelopen periode
ervaren te weinig energie te hebben om
goed te kunnen functioneren. Door enige
tijd afstand te nemen van de dagelijkse
parochiewerkzaamheden hoopt hij nieuw
elan en energie te krijgen.
De rustpauze houdt in dat pastoor Van Eijk de
komende tijd niet zal voorgaan in vieringen
en niet zal deelnemen aan vergaderingen
en andere bijeenkomsten in onze parochie.

Ook is hij in principe niet bereikbaar.
Het spreekt vanzelf dat het parochiebestuur
het besluit van pastoor Juan van Eijk volledig
respecteert. We hopen dat hij de rust krijgt
en die ook neemt. Bovendien wensen we
hem veel vertrouwen toe voor de toekomst,
nieuwe inspiratie en Gods zegen.
Zoals u in de afgelopen weken hebt gemerkt, probeert het parochiebestuur in
samenwerking met de overige leden van
het pastoraal team van onze parochie, het
bisdom en het dekenaat zo goed mogelijk
vervanging te vinden voor de geplande
werkzaamheden van pastoor Van Eijk.

Johan Elshof
Vicevoorzitter parochiebestuur

Dr. Cees den Teuling, adviseur
van het parochiebestuur
Met enige trots laat hij het volgestempelde
paspoort en de oorkonde van de kathedraal van Santiago de Compostela zien. Bewijzen dat de camino van Porto (Portugal)
naar Santiago met een uitstap naar de aan
de oceaan gelegen Cabo Finistera (‘einde
der wereld’) is volbracht. Hij liep deze camino met een kleine groep en hij gaat het,
maar dan alleen, nog eens overdoen. Bovendien speelt de gedachte om te peilen of
er in de parochie liefhebbers zijn om met
hem een camino te organiseren. Hij bereidt
hiertoe een lezing voor, te geven door een
ervaringsdeskundige die in zal gaan op de
diverse beweegredenen om een camino te
lopen. Zo’n initiatief is een typisch voorteken hoe hij mede de invulling van zijn adviserende rol ziet die hij in het parochiebestuur heeft aanvaard.
Cees den Teuling (74) werd geboren in
Eindhoven, woonde met zijn echtgenote
Elly en kinderen dertig jaar in Haaren en
kwam toen het huis in Elvira klaar was

naar Berkel. Vorig jaar overleed zijn vrouw.
Daarna raakte hij meer betrokken bij het
functioneren van de parochie. Hij werd
gastvrij ontvangen en trof een ‘warm bad’
aan. Pastoor Juan aarzelde niet hem te vragen als lid van het parochiebestuur. Omdat hij vanwege zijn zakelijke activiteiten
– hij noemt zich pensioengerechtigd, maar
niet ‘met pensioen’ en is volop in eigen bedrijven actief – veel afwezig zou moeten
zijn, achtte hij die functie niet opportuun.
Het bleek hem mogelijk en hij was bereid
om als adviseur het bestuur ten dienste te
staan op het terrein van zijn expertise (organisatieverandering/organisatiecultuur).
Nu er in de parochie immers signalen zijn
dat het urgent is om aan de herleving van
het ‘esprit’ in de parochieopbouw te gaan
werken zullen er ook organisatorische ingrepen nodig zijn om op weg te gaan naar
een vernieuwde basisparochie. Wij wensen hem en het parochiebestuur daarmee
veel succes.

Cees den Teuling; foto Cees den Teuling

Tijdens ons gesprek kwam naar voren dat
de ‘parochievernieuwingsgroep’ (PVG) een
nieuwe start gaat beleven en dat het bekend maken van alle werkgroepen in de parochie, hun opdracht, samenstelling en hun
werkwijze een bredere aanpak in diverse
media behoeft. Een zeer gewenst item voor
bijvoorbeeld in de volgende Vierklank.

Jan Smits

Koffie en thee inloop Berkel-Enschot
Op een tweetal momenten in de week bestaat de gelegenheid elkaar te ontmoeten
voor een (goed) gesprek onder het genot
van een kop koffie of thee: op dinsdagochtenden in de pastorie bij de St. Caeciliakerk in Enschot om 9:30 en op woens-
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dagochtenden in het parochiezaaltje bij de
St. Willibrordkerk in Berkel, eveneens om
9:30. De inloop staat los van de Lauden die
eraan voorafgaan.
U bent allemaal van harte uitgenodigd!

De Heilige van de maand
Dit keer is de keuze gevallen op een heilige mede om drie redenen:
hij werd heilig verklaard door Paus Johannes XXIII, hij was een
mulat en hij komt voor in een antiracistische clip van Madonna.
Martinus van Porres

Martinus (9 december 1579 – 3 november
1639) was de onechte zoon van de zwarte
Anna Velazquez en de blanke edelman Juan
de Porres (ook wel geschreven als Porras).
Hij was dus een mulat en dat zette hem in
de racistische samenleving (en kerk) van die
tijd op achterstand.
Martinus groeide op in armoede, bij zijn
moeder. In hun woonplaats Lima, de hoofdstad van Peru, stond ook toen al een groot
en rijk dominicanenklooster, waar paters,
novicen, lekenbroeders en slaven strikt van
elkaar gescheiden leefden, zoals dat ook
buiten de kloostermuren ging. De enige
plaats waar de kloosterbewoners elkaar
ontmoeten, waren de ziekenkamers. Toen
hij elf jaar oud was, namen de dominicanen
hem als bediende op in hun klooster. De
dominicanen zaten aanvankelijk met hem
in hun maag: een onecht kind konden ze
niet als novice aannemen, een kind van een
edelman konden ze geen slavenwerk laten
doen. Maar Martin was vastbesloten: hij
wilde dienaar zijn en vond geen taak te min.
Martinus kreeg een rol in de ziekenzorg en
al snel ging de mare rond dat er een bijzondere genezer in het klooster werkte.
Uiteindelijk werd hij, die zichzelf meestal
‘mulattenhond’ noemde, in 1594 een van de
‘honden van de Heer’ (domini canes, in het

Latijn), zoals de dominicanen wel werden
genoemd. Het is heel wel mogelijk dat de vader van Martin een bemiddelende rol heeft
gespeeld in die opzienbarende stap van de
dominicanen, die een mulat als lekenbroeder opnamen in de orde.
Martinus van Porres zette zich bijzonder in
voor de armen. Hij stichtte met steun van
zijn zus een weeshuis en een kinderziekenhuis. Hij leidde verder een sober leven.
Martinus was bevriend met Rosa van Lima,
die de eerste vrouwelijke heilige van ZuidAmerika zou worden.
Martin bleek een talent te hebben voor
geneeskunde en kruidenkennis, en een
bijzondere gave om mensen te begrijpen,
op hun gemak te stellen en te helen. Martinus’ zaligverklaring door Gregorius XVI
vond plaats in 1837. Paus Johannes XXIII,
die hem in 1962 heilig verklaarde, roemde
zijn nederigheid en zijn gebedsleven, en
noemde hem een sociaal en geneeskundig
vernieuwer. Hij is de beschermheilige van
verpleegkundigen en patroon van de sociale gerechtigheid. Zijn feestdag is vastgesteld
op 3 november.
Martin speelde in 1989 een hoofdrol in de
antiracistische videoclip van de Amerikaanse popster Madonna, bij het nummer Like
a Prayer. In het filmpje is Madonna getuige

Martinus van Porres

van een misdrijf, waarvoor een zwarte voorbijganger ten onrechte wordt gearresteerd.
Madonna bezoekt hierop een kerk, waar
een beeld van de heilige Martin huilt, tot
leven komt en haar kust. Hierop wijst Madonna de echte dader aan, waarna de ten
onrechte beschuldigde man, die sterk op
Martin lijkt, wordt vrijgelaten.
Het Vaticaan noemde de video destijds
godslasterlijk, vanwege de vermenging van
erotiek en katholieke symbolen. Twintig
jaar later is vooral opmerkelijk dat de eerste zwarte dominicaan ook in onze tijd nog
symbool staat voor het overwinnen van raciale tegenstellingen, gezien de uitbundige
dans van de blanke zangeres en een zwart
gospelkoor aan het einde van de clip.

Jan Smits

Cees Robben * 27 juli 1931 - † 26 november 2019.
Niet lang voor het sluiten van de inleverdatum van deze 4-Klank
kwam het bericht dat Cees Robben was overleden. De drukte bij
de uitvaartdienst in “zijn” Willibrorduskerk was het bewijs dat
het leven van Cees niet onopgemerkt voorbij was gegaan.

Cees Robben

Geboren en getogen in Berkel heeft Cees
na zijn huwelijk met Annie jaren lang in de
Molenstraat gewoond. De laatste paar jaren
moesten zij vanwege zijn broze lichamelijke
gesteldheid noodgedwongen in ‘Torentjeshoef’ gaan wonen.
Zoals op zijn gedachtenisprentje staat te
lezen “combineerde Cees het intensieve gezinsleven met werkzaamheden voor de (Willibrordus-)parochie en de gemeenschap van
Berkel-Enschot ”. Redenen waarom hij werd
bedankt en geëerd met onder meer een koninklijke onderscheiding zowel als een onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als
koster en lector. Bij het opgaan van de Wil-
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librordus Parochie in de grotere Johannes
XXIII werd dat nogmaals door de toenmalige Pastoor Pieter Scheepers onderstreept.
Enkele jaren geleden moest Cees al die activiteiten – zowel zijn sportieve als maatschappelijke als zijn werk voor de parochie
– noodgedwongen opgeven vanwege zijn
gezondheid.
De enorme belangstelling bij zijn uitvaart
geeft aan dat hij weliswaar uit ons midden
weg is maar zeker niet vergeten.
Wij wensen Annie en de kinderen Robben
heel veel sterkte.

Cees van der Poel

De Actie Kerkbalans 2020 – Geef voor je kerk!
De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.
Met het thema ‘Geef voor je kerk!’ werken we volop aan de campagne voor 2020.
Net als voor een huishouden is een gezonde
financiële situatie belangrijk voor de kerk.
Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies
en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage
van betrokken kerkleden zoals u. Daarom
krijgen alle leden een brief met het verzoek
voor een jaarlijkse bijdrage. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze
Johannes XXIII Parochie. Tussen eind januari en begin februari ontvangt u daarom een
brief met het verzoek om bij te dragen. We
hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze
belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. Om een eerste indruk
te geven van de verschillende taken en activiteiten waarmee we u als parochiaan ten
dienste willen zijn, hierbij een kort overzicht:

Zorg voor cultuurgoederen

De Johannes XXIII Parochie is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van
drie fraaie kerkgebouwen: de St. Lambertuskerk in Udenhout en de St. Caeciliakerk
en St. Willibrorduskerk in Berkel-Enschot.
Ook voor veel niet katholieke inwoners van
de dorpskernen zijn deze gebouwen toonaangevend en -bepalend voor het dagelijks
leven. Niet alleen de kerkgebouwen, maar
ook de bijbehorende pastorie, pastorietuin
en kerkhof moeten onderhouden worden.
Het is aan ons om deze cultuurschatten te
bewaren voor latere generaties.

Vieringen in het weekend

We bevinden ons in de luxepositie dat we
in alle drie de bovengenoemde kerken nog
elk weekend een eucharistieviering kunnen
aanbieden; dit is lang niet in elke parochie
vanzelfsprekend. Het aanbieden van liturgische vieringen vraagt nogal wat inzet van
mensen en middelen. Denkt u aan het verwarmen van de kerk, het verzorgen van de
misboekjes, de inzet van kosters, koorleden,
musici, lectoren, acolieten of misdienaars,
en het pastoraal team. De katholieke liturgie

is niet alleen voedingsbron voor alle parochianen, maar ook een immaterieel cultuurgoed dat inherent verbonden is met onze
leefgemeenschap.

Pastorale zorg

Elke parochiaan heeft recht op de pastorale
zorg die hij of zij in haar specifieke situatie
nodig heeft. Naar gelang de leeftijd kan dit
bestaan uit het ontvangen van initiatiesacramenten (Doop, Eerste Heilige Communie,
Vormsel) en de voorbereiding hierop, begeleiding en zegen bij een huwelijkssluiting, of de
ziekenzalving of ziekenzegen bij een zwakke
gezondheid. Naast het vieren van de eucharistie blijft ook het sacrament van boete en
verzoening (de “biecht”) een heel leven lang
toegankelijk. Daarnaast bezoeken onze pastores parochianen die eenzaam of ziek zijn, of
wanneer een pastoraal gesprek gewenst is.

Aanbod geloofsverdieping:
een missionaire parochie

Naast de hierboven genoemde reguliere
zorg voor liturgie en gelovigen wil de Johannes XXIII Parochie ook voorbij de huidige
situatie en voorbij de grenzen van de eigen
parochie kijken. De missie van de kerk is om
(nieuwe) leerlingen van Christus toe te rusten. Dit doen we enerzijds door geloofsverdiepingsbijeenkomsten aan te bieden voor
leden van onze eigen geloofsgemeenschap.
Anderzijds bieden we geloofscursussen aan
die een eerste kennismaking met het Christelijke geloof willen betekenen, zoals de Alpha cursus. Een groep vrijwilligers buigt zich
regelmatig over de vraag hoe wij als geloofsgemeenschap gastvrijer, vitaler en vreugdevoller kunnen worden.

Ingebed in een sociaal netwerk

Als parochiegemeenschap zijn we onderdeel
van, en willen we dienstbaar zijn aan, de
gehele samenleving. Vooral op sociaal vlak
vinden we veel gesprekspartners waarmee
soms ook hele concrete activiteiten kunnen
uitvoeren. De parochie onderhoud banden

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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met de Vincentius-verenigingen, met de
KBO, de Zonnebloem, met zorgverenigingen
en sociale netwerken. Bovendien beschikken we over tal van parochiële werkgroepen die dienstbaar zijn aan de samenleving,
bijvoorbeeld de werkgroep MOV (Missie,
Ontwikkeling, Vrede) en de bezoekerswerkgroep die ouderen bezoekt. Daarnaast hebben we in de Goede Week inzamelingen voor
de voedselbank.

Een eerste indruk

De hierboven genoemde groepen en activiteiten geven u een eerste indruk van wat
we als Johannes XXIII Parochie allemaal
organiseren. Deze opsomming is zeker niet
compleet maar een uitputtende lijst van
parochie-initiatieven zou te veel plek in beslag gaan nemen. En dan heb ik het alleen
nog maar over wat we nú al aanbieden, laat
staan de activiteiten die we zouden kunnen en willen organiseren als we over meer
mensen en middelen konden beschikken!

Uw bijdrage is dus van
uitermate groot belang

Als parochie zijn we samengekomen rond
Christus, maar aangewezen op elkaar. Wij
zijn de levende bouwstenen van de kerk. Een
parochieverband is een geloofsgemeenschap
die vóór en met elkaar op eigen benen wil
staan. Juist daarom is het noodzakelijk dat
we allemaal een steentje bijdragen, zodat we
niet alleen nu, maar ook in komende generaties, nog geloofsgemeenschap kunnen zijn,
met alle activiteiten en middelen die daarbij
horen. De Actie Kerkbalans is daar het aangewezen moment voor. We hopen dat alle parochianen het dienstwerk van de Johannes XXIII
Parochie een warm hart toedragen dit jaar!

Redactie:
Alexis Szejnoga
Cees van der Poel
Jan Smits
Koert Rasenberg
Opmaak &
vormgeving:
Arjan Robben

Foto’s:
Cees den Teuling
Cees van der Poel
Henk Pijnenburg
Drukwerk:
Elka – Tilburg

Lunch voor senioren Berkel-Enschot
De Johannes XXIII Parochie wil graag een
gastvrije parochie zijn voor al haar inwoners. Het wordt winter dus trek je er niet
zomaar op uit. Om toch wat mensen te
ontmoeten worden alle senioren van Berkel-Enschot uitgenodigd voor een lunch,
georganiseerd in samenwerking met de
KBO. Iedere senior is donderdag 13 febru-

ari 2020 welkom, je hoeft nergens lid van
te zijn. Er wordt wederom gezorgd voor
een overheerlijke lunch voor slechts € 2,50
en daarvoor heeft u dan een kopje koffie,
soep, een broodje en krentenbol en vooral
veel gezelligheid samen.
Aanvang om 11.00 uur in de parochiezaal
Berkel. Eindtijd rond 14.00 uur. Er is plaats

voor vijftig personen dus graag aanmelden
bij Els van de Meijden (tel. 013-5332604)
of Ine van de Wiel (tel. 013-5333757). Aanmelden kan tot 5 februari.
Mensen die niet in staat zijn om zelf te komen kunnen dit doorgeven, zij worden dan
opgehaald!

Waar is dit jaar de kersttocht?
Aan de leden van de Stuurgroep Kersttocht wordt deze vraag de
laatste maand steeds vaker gesteld.
Kinderen kijken er naar uit. Volwassenen vinden het een mooie
traditie. Ook uit Tilburg en de omliggende dorpen bezoeken vele
mensen de jaarlijkse kersttocht.
De kersttocht wordt dit jaar gehouden in
Enschot op zaterdag 21 december en is
ongeveer twee kilometer lang. Alle deelnemers kunnen starten bij de St. Caeciliakerk
tussen 16.30 u en 18.00 u. De route is grotendeels nieuw en gaat ook door de nieuwe
St. Caeciliaschool. Er is dit jaar onder andere een levende kerststal, er zijn weer enkele

nieuwe koren en een nieuwe verzameling
kerststallen.
Natuurlijk is er weer de letterpuzzel voor de
kinderen met enkele leuke prijsjes en er is
altijd wel iets te eten en te drinken. In een
van de tentjes ligt een leuk cadeautje op de
kinderen te wachten. De bewoners langs de
route zijn tijdig geïnformeerd. We hopen dat
Kersttocht foto: Cees van der Poel

de huizen binnen en buiten mooi verlicht
en versierd zijn. Ook dat vormt een belangrijke bijdrage aan een sfeervolle kersttocht.
Deelname aan de tocht is weer gratis. We
houden wel een collecte ter bestrijding van
de onkosten. Neemt u wat contant geld
mee voor onze collectebussen?
Op onze Facebook-pagina (Kersttocht Berkel Enschot Udenhout Biezenmortel) ziet
u nog wat foto’s van voorgaande jaren en
leest u de laatste nieuwtjes.
Wij hopen dat u een sfeervolle kersttocht
zult beleven, gevolgd door een fijne Kerst
en een goed Nieuwjaar.

Stuurgroep Kersttocht Berkel-Enschot
Udenhout Biezenmortel.

Kersttocht foto: Cees van der Poel

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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Agenda en terugblik
21 december
kersttocht Enschot
13 februari
lunch senioren Berkel-Enschot
17 mei
Communie Udenhout / Biezenmortel
14 juni
Communie Berkel-Enschot

Over het Onze Vader

“Heer, leer ons bidden!”
Dit is de vraag die de leerlingen Jezus stelden en waarover Matteüs (6, 9-13) en Lukas
(11,2-4) in hun evangeliën ons vertellen.
Jezus antwoordde daarop met het ons bekende gebed. Die tekst van dat Onze Vader
is al sinds de eerste eeuw na Christus bron
van studie geweest wat geleid heeft tot een
reeks van versies van Onzevader-gebeden.
Eén daarvan is in ons Misformulier terecht
gekomen in de vorm die wij al zolang kennen. Die gebruikelijke tekst heeft in het latijn: et ne nos inducas in tentationem, en is
heden vertaald als: en breng ons niet in bekoring, verzoeking, beproeving. Ons is thans
de term beproeving voorgeschreven. Paus
Franciscus heeft in december 2017 in een
interview op TV2000, het tv-kanaal van de
rooms-katholieke kerk in Italië, de kwestie
opgerakeld, waarover al eeuwenlang theologische en liturgische discussies woeden:
roept de zesde bede in het Onze Vader niet
onnodige misverstanden op? Want wie zou
ons ‘in beproeving’ kunnen brengen (zoals
de katholieken bidden) of wie zou ons ‘in
verzoeking’ kunnen leiden (zoals de protestanten bidden)? En waarom zou God ons dat
aandoen? De paus antwoordt daarop: “Ik
ben degene die tekortschiet. Het is niet God

die me in verleiding brengt, om dan te tonen
hoe ik gefaald heb. Een vader doet dat niet.
Een vader helpt je meteen weer op te staan.
Het is Satan die ons in verleiding brengt”.
Critici vinden dit een lastige redenering.
Kortom: een heikel punt blijft het. In Frankrijk heeft men nog tevergeefs geprobeerd:
“en geleid ons opdat wij niet in beproeving
vallen” of “bevrijd ons van beproeving” . Valt
iets voor te zeggen...
Maar nu hebben geruime tijd geleden geleerden papyrusrollen uit de eerste eeuw na
Christus gevonden die delen uit het evangelie van Matteüs bevatten. Deze vroege tekst
is geschreven in het Aramees, de taal die
Jezus sprak. Geleerden denken dat dit het
gebed is waarmee Jezus daadwerkelijk de
apostelen wilde leren bidden. Dat gebed – in
een moderne vertaling – luidt als volgt:
Bron van Zijn, die ik ontmoet
in wat me ontroert,
ik geef U een naam,
opdat ik U een plaats kan geven
in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij –
maak het nuttig.

Vestig Uw rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen hangt dan
samen met het onze.
Geef ons wat we
elke dag nodig hebben
aan brood en inzicht.
Maak de koorden van fouten los,
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat ook wij anderen
hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen
ons niet misleiden.
Uit U wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait en
zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Nog heden wordt in de Syrisch-Orthodoxe
kerk zo dit schitterende Onze Vader gebeden. Lijkt bij dat gebed ons Onze Vader niet
wat kaal?
Zouden de geleerden gelijk hebben?

Jan Smits

Over de duif in het Oliesel-kerkraam in onze kerk
In een nummer van het toenmalige parochieblad Willibron stond
in de rubriek Dieren in de kerk een verhaal over de duif in het
Olieselraam. De schrijver van het stukje (oud-pastoor Jos de Vries)
memoreerde dat hij in deze duif een koekoek zag. Dat leverde de
volgende reactie op.
Maar in de christelijke
iconografie noch in
bijbelse topologiën is
ooit sprake van een
koekoek. Dat laat zich
begrijpen als we het
laakbare gedrag van
de koekoek in nesten
van andere vogels in
herinnering roepen.

foto: Henk Pijnenburg

Nu wil het feit dat de
maker van het raam,
zoals bekend Jan Oosterman uit Haarlem,
een echte vogelliefhebber, ja zelfs een
kenner, was. Hij had
met name een voorkeur voor een bijzon-

dere en zeldzame vogel. Het gaat hier om de
‘bonte Haarlemse doffer’ (columba livia flava), ook wel de ‘Kennemer tortel’ genoemd.
Deze robuuste duif had zijn ecogebied op de
geestgronden bij de Kennemer duinen. De
laatste keer dat het dier is waargenomen was
op dinsdag 12 juli 1937, om 16.05 uur. De duif
wordt thans als uitgestorven beschouwd. Het
was een fors gebouwde duif, wel beschermd
maar vanwege zijn pittig smakende malse
borstvlees graag een jagers- en stropersobject. Een volwassen exemplaar had een grijze
borst, bruinachtige vleugels en een naar geel
zwemende staart, vandaar zijn naam columba livia flava.
Jan Oosterman vond zo’n volwassen dier in
zijn werk wat plomp en daarom gebruikte hij
veelal een jong exemplaar, dat nog geheel grijzig van tint was, en een elegantere vorm had.
In zijn religieus werk komt die dan ook veel-

6

foto: Henk Pijnenburg

vuldig voor. Deze jonge Haarlemse doffer is
nu ook afgebeeld in het Berkelse raam. Men
kan het dier wel voor een koekoek aanzien, er
is inderdaad enige gelijkenis, maar bij nauwkeurige beschouwing is de oogrand bij de
Kennemer tortel donkerder van tint dan bij de
koekoek.
Een kenner moet dat zien. Maar het is mogelijk dat de waarneming ‘koekoek’ moet
worden gezien in hetzelfde kader als waarin
Pastoor De Vries de ‘haan’ in het priesterschapraam als een ‘kapoen’ definieert.

Jan Smits

De Kerststal in de Willibrorduskerk is verplaatst
De oude kerstgroep die sinds 1967 een nog
oudere verving, maakte in 2005 plaats voor
een kerstgroep met nieuwe beelden die pastoor Schepers had vergaard. De kerstgroep
werd toen opgebouwd in een verdonkerde
dagkapel, links voor in de kerk. Enkele jaren
geleden herinnerde men zich tijdens de opbouw van die kerststal dat de oude beelden
van 2004, die gemaakt waren door Antoinette van Will, nog op zolder stonden. De heer
Godfried van Helmond nam het initiatief om
een nieuw podium te ontwerpen. En zo werd
besloten om deze kerstgroep opnieuw in te
richten, te restaureren en nu weer rechts
voor in de kerk te zetten. Er is gekozen, niet

voor een stal, maar voor een aanduiding van
een onderdak. Hieronder zitten Maria en Jozef met het kind en de mensen uit de buurt
komen naar hen kijken. Een oude vrouw wil
met haar takkenbos vast een warm vuurtje
gaan stoken en de moeder met het nieuwsgierige meisjeskind heeft druiven en paddenstoelen in haar mandje; de gaven van
eenvoudige mensen. De rijk geklede koningen, de wijzen uit het Oosten, dragen mooiere stoffen en hebben kleine maar kostbare
geschenken bij zich.
De geboorte van het Christuskind betekent
de komst van de Verlosser. Onze ziel is bevrijd. Dat zien we gesymboliseerd in het

kooitje dat de herder op de voorgrond ons
laat zien. Het deurtje van de kooi staat open,
zodat de witte vogel – die onze ziel verbeeldt
– de vrijheid kan krijgen. Het is een heel oud
vroegchristelijk symbool en komt ook voor
in afbeeldingen waarin de doop wordt voorgesteld.
Met Kerstmis vieren wij de komst van Het
Nieuwe Licht, zoals de haan elke morgen het
nieuw licht aankondigt. Ons haantje heeft
dus ook zijn plaats gekregen.

Kerstmis 2019-2020
Jan Smits

Kinderen
in onze Kerk
Kleurplaat

Vele kinderstemmen zingen,
over Kerstfeest in de stal,
over herders en de engelen
en over ‘t Kindje dat komen zal.
Ze dragen lampjes in hun handjes
en lopen door de donkere straat,
stoppen bij de huizen
en raken aan de praat.
Ze vertellen over Jezus,
dat Hij met Kerstmis is geboren,
liggend in een kribje,
en van de engelenkoren.
Dan gaan ze vrolijk verder
en zingen Stille Nacht
en aan de heldere hemel
verschijnt een sterrenpracht!

Els Hengstman-van Olst
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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
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