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Parochieblad

 

St. Antonius van Padua  -  St. Bartholomeus  -  St. Clemens  -  St. Jan de DoperColofon 
 

Jaargang 2 
Maart 2015 
 
Pastoraal team: 
 

 Pastoor-deken  
   M. Dorssers 
   tel.: 0416 - 33 21 81 

 Diaken A. van Diessen 
   tel.: 06-22840500 of 
   0416 - 33 35 31 

 Pastor Nguyen Duc Minh 
   tel.: 06 – 10651088 of 
   0416 – 79 50 89 

 Pastoraal assistente:  
   mw. A. Maaywee-de Kort 
   tel.: 06-25461048 

 Pastoraal assistente: 
   mw. A. Meijers-Geurts 
   tel.: 0416 – 33 81 09 
 
Parochiecentrum / 
Centraal secretariaat: 
 

St. Antoniuskerk 
De Genestetstraat 1, 
5144 SN Waalwijk 
tel.: 0416-33 35 31 
 

Het parochiecentrum is 
iedere werkdag open van 
09.00 u tot 12.30 u. 
 
Openstelling 
‘Oude Pastorie’ – Waspik 
 

Kerkstraat 1,  
5165 CE Waspik 
tel.: 0416-311215 
 

Dinsdag 
19.00 u – 20.00 u 
Opgave van misintenties 
 

Woensdag 
09.00 u – 12.00 u 
Parochiemedewerk(st)er 
aanwezig 
 

Overige dagen: telefoon 
wordt doorgeschakeld naar 
het parochiecentrum. 
 
Websites: 
 

www.sintjanwaalwijk.nl 
www.parochiewaspik.nl  
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Paaskaars 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Paaswake begint met de paaskaars die wordt binnengedra-
gen door de priester. Het ontsteken van de paaskaars is voor 
velen een indrukwekkend moment waarbij de verduisterde kerk 
wordt gevuld met het licht van de paaskaars dat het licht van 
Christus voorstelt. De paaskaars wordt aangestoken aan een 
paasvuur. Alle mensen die aanwezig zijn, steken vervolgens 
hun eigen kaars aan de paaskaars aan. Dit gebeurt soms direct 
of indirect via andere kaarsen. Hierdoor wordt de kerkruimte 
langzamerhand sterker verlicht.  
 
De paaskaars is een grote kaars. Deze is versierd met het kruis 
en de Griekse letters alfa en omega en het jaartal. De paas-
kaars heeft vijf ingeboorde gaten in kruisvorm waarin wierook-
korrels worden gestoken. Deze wierookkorrels worden ook wel 
paasnagels genoemd. Deze vijf gaten staan symbool voor de 
vijf wonden van Christus aan het kruis.  
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Dekenale Vastenaktie 
 

De Vastenaktie 2015 in het dekenaat 
Heusden/Waalwijk/Zaltbommel vraagt uw 

extra aandacht voor: 
 

Energie voor Malawi 

 
In 2008 startte de Floja Foundation in Malawi 
met de opvang van 23 weeskinderen. Nu, in 
2015, worden door Jan en Floor 85 kinderen 
ontvangen en elke dag voorzien van eten, 
onderwijs en gezondheidszorg. De elektrici-
teitsbehoefte op het project groeit met het 
aantal kinderen mee. Door de steeds grotere 
vraag naar elektriciteit in de regio, valt her-
haaldelijk de stroom uit. Hierdoor bederft het 
eten uit de koeling en de vriezer en moet 
worden weggegooid om de gezondheid van 
de kinderen te waarborgen. 
 

Door de Vastenaktie 2015 
“Energie voor Malawi” 

 
kan deze kinderopvang voorzien worden van 
de meest milieuvriendelijke elektriciteit. Met 
energie uit zonnepanelen kan de Floja Foun-
dation de uitval van elektriciteit aanzienlijk 
verminderen, de gezondheid van de kinderen 
verbeteren en de kosten drukken. 
 

De zon is gratis 
 

Van elke euro die u schenkt maakt de 
Vastenaktie anderhalve euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geschiedenis 
Bartholomeuskerk 
 

Oude kerk 
De parochie van de apostel Bartholomeus in 
Waspik is ouder dan het huidige kerkgebouw. 
Al vóór de Elisabethvloed in 1421 stond er 
een kerkje in Waspik dicht bij de Maas. Na de 
verwoesting van de hele nederzetting “heb-
ben de inwoonders niet op de oude plaats, 
maar op een andere, welke circa een quart 
uur meer zuidwaarts vandaar verwijderd is, 
een Nieuwe Kerk gebouwd.” (Pastoor A. van 
Iersel in Memoriale Parochiae.” 
 

Nieuwe Kerk 
Dit is de kerk van St. Jan de Doper, die sinds 
1610 in bezit is van de protestanten en nu 
van de Nederlands Hervormde Gemeente van 
Waspik.  
 

Schuilkerk 
Vanaf het verlies van het eigen gebouw kerk-
ten de Waspikse katholieken in de dorpen in 
de omgeving en zelfs in een schuilkerk 
(schuurkerk) dicht bij de grens met Raams-
donk en eerder in een kerk ‘in het gehucht 
Boven’. 
 

Waterstaatskerk 
De claim, die de katholieken legden op ‘hun’ 
kerk, werd door koning Lodewijk Napoleon in 
1809 verworpen. Pas 30 jaar later, onder 
koning Willem I en II, bleek de tijd rijp voor 
een eigen kerkgebouw voor de Waspikse  
Katholieken. Onder leiding van architect De 
Kruif van het ministerie van Waterstaat werd 
op 27 april 1840 de eerste steen gelegd door 
pastoor-deken Daniël Sporenberg. Op 4 okto-
ber 1841 werd het nieuwe kerkgebouw 
plechtig in gebruik genomen. De kerk werd 
toegewijd aan de apostel Bartholomeus en de 
martelares Barbara. Hun beeltenissen staan 
vanaf de stichting van de kerk in de typisch 
neo-klassieke voorgevel van de Waterstaats-
kerk.  
 

Haec est Domus Domini 
In drie fases heeft het gebouw zijn warme en 
rijke aankleding gekregen. Rond de eeuw-
wisseling (1900) heeft pastoor-deken J. 
Wijne de kerk aangekleed met o.a. beelden 
van diverse heiligen. Toch zijn het vooral de 
pastoors Arn. Van Iersel (1843-1881) en 
Lamb. Roovers (1947-1972) die dit ‘huis van 
de Heer’ hebben aangekleed en gerestau-
reerd. 

U steunt de Dekenale 
Vastenaktie door uw bijdrage 
te storten op bankrekening 

 
NL56 RABO 0136582710 

 
t.n.v. Dekenale Vastenaktie 

 
Uw gift is fiscaal aftrekbaar. 
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St. Bartholomeuskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mededeling over de St.-Bartholomeuskerk 
en de samenwerking met de Hervormde 
Gemeente Waspik 
 
Op12 februari heeft het bestuur van de paro-
chie sint Jan de Doper te Waalwijk-Waspik 
moeten besluiten de St.-Bartholomeuskerk in 
Waspik tijdelijk buiten gebruik te stellen. Dit 
in verband met de veiligheidsrisico’s van met 
name het hoogaltaar (een rechtstreeks ge-
volg van verzakkingen van de grond).  
 
Eind februari heeft de gemeente Waalwijk 
een inspectie uitgevoerd aan de St.-Bartho-
lomeuskerk. Conclusie was dat de constructie 
(muren, pilaren, dak) in orde is.  
 
Toch blijven de veiligheidsrisico’s van het in-
terieur, met name het hoogaltaar, zodanig 
groot dat het parochiebestuur heeft moeten 
besluiten de kerk voorlopig niet te gebruiken. 
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden tot 
demontage van het hoogaltaar. Dat zou be-
tekenen dat de kerk daarna tot aan de res-
tauratie weer gebruikt kan worden.  
 
Voor demontage is echter de toestemming 
van de Rijksdienst nodig, die zich laat advise-
ren door de gemeente. Het wachten is dus op 
toestemming. Intussen zijn offertes aange-
vraagd bij aannemers. Hopelijk kan spoedig 
met de klus begonnen worden.  

Alles ziet er dus naar uit dat voor het vieren 
enkele maanden uitgeweken moet worden 
naar andere locaties. Het parochiebestuur is 
enorm verheugd dat de hervormde gemeente 
Waspik de parochie wil helpen door haar kerk 
beschikbaar te stellen voor katholieke 
vieringen. 
 
Vooralsnog zullen de zondagsvieringen in het 
zaaltje van de Oude Pastorie gehouden blij-
ven worden. Maar voor uitvaarten en bijzon-
dere vieringen kan de parochie uitwijken 
naar de hervormde kerk. Voor uitvaarten be-
staat óók de mogelijkheid om deze in andere 
katholieke kerken te vieren, mochten nabe-
staanden zich daartoe uitspreken. 
 
Omdat de hervormde gemeente ’s zondags 
kerkt om 9.30 uur, staat de hervormde kerk 
de parochie om 11.30 uur ter beschikking. 
We zullen u via onze media (mededelingen in 
de kerk, website en parochieblad) op de 
hoogte houden van tijdstippen en locaties 
van vieringen. 
 
De parochie is de hervormde gemeente erg 
erkentelijk voor deze gastvrijheid en het 
parochiebestuur dankt de kerkenraad van de 
hervormde gemeente dan ook van harte.  
 
Parochie Sint Jan de Doper 
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Gedoopt op  
latere leeftijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In onze kerk is het gebruikelijk geworden dat 
mensen op jonge leeftijd worden gedoopt. De 
ouderen onder ons zijn vaak nog de dag van 
de geboorte of de dag erna gedoopt. Ikzelf 
ben de zondag na mijn geboorte gedoopt. 
Tegenwoordig zijn de kinderen een of enkele 
maanden oud, en ooit vormt een naderende 
Eerste H. Communie aanleiding voor een 
doopsel.  
 
Toch kan men ook op latere leeftijd gedoopt 
worden. In de jonge kerk was dat zelfs ge-
bruikelijk. De jonge kerk maakte onderscheid 
tussen degenen die ingevoerd waren in het 
geloof en degenen die daar naar onderweg 
waren. Geloofsleerlingen, catechumenen 
genoemd, werden bijvoorbeeld wel toegela-
ten tot de Liturgie van het Woord in de  
H. Mis, maar ze werden heengezonden vóór-
dat met de Liturgie van de Eucharistie be-
gonnen werd.  
 
Het catechumenaat was een langlopend 
traject van ingevoerd worden in het geloof. 
Vaak duurde dit zo’n jaar. De Paasnacht was 
dan het gebruikelijke moment de geloofs-
leerlingen in de Kerk op te nemen. De viering 
van het Doopsel ofwel de hernieuwing van de 
doopbeloften in de huidige liturgie van de 
Paaswake herinnert daar nog aan.  
 
Hoewel door de kinderdoop het catechume-
naatstraject wat naar de achtergrond is ge-
raakt, komt het toch wel voor dat mensen, 
door allerlei omstandigheden, op latere 
leeftijd worden gedoopt. Ons bisdom heeft 

enkele jaren geleden het catechumenaat 
nieuw opgezet. Samen met anderen in het 
bisdom groeit de catechumeen toe naar de 
initiatiesacramenten van doopsel, communie 
en vormsel. 
 
Onlangs is een geloofsleerlinge uit Waalwijk 
opgenomen in de Rooms Katholieke Kerk. Ze 
vertelt in dit parochieblad over haar erva-
ringen.  
 
“Ik ben Esther, 43 jaar, woon in Waalwijk en 
ben twee weken geleden gedoopt in de Sint-
Jan in Den Bosch. 
 
Al heel wat jaren geleden ben ik door ande-
ren in mijn naaste omgeving met het geloof 
in aanraking gekomen. Ik ben als kind nooit 
gedoopt, maar was ook geen ongelovige. Ik 
voelde wel dat er meer was, maar wat…? Het 
gekke was dat als ik wel eens naar een kerk 
ging om een kaarsje op te steken, ik altijd 
heel emotioneel werd. Zodra ik dan binnen 
was, begon ik al te huilen… heel gek mis-
schien, maar zo was het echt. Toen ik onge-
veer anderhalf jaar geleden in de Sint-Jan in 
Den Bosch was, had ik dat weer… en toen 
dacht ik: Misschien betekent dit wel iets; 
misschien moet ik hier wel iets mee… 
 
En zo is het gekomen dat ik meer ben gaan 
lezen over het geloof en ik uiteindelijk ook 
daadwerkelijk naar anderen uitsprak: ‘Ik ge-
loof’. Dit gaf me van binnen een heel rustig 
en prettig gevoel. Toen ik zover was dat ik er 
over praatte met anderen, heb ik contact ge-
zocht met pastoor Dorssers.  
 
Voordat je daadwerkelijk mag toetreden tot 
de kerk, moet je een soort ‘traject’ doen. In 
mijn geval waren dit wekelijkse bijeenkom-
sten met de pastoor, die ik dan samen met 
mijn veertienjarige zoon bezocht. Tijdens 
deze bijeenkomsten leerde ik de betekenis 
van alle tradities, namen en gebruiken van 
het Katholicisme en praatten we over de 
bijbel en nog over veel meer. Deze gesprek-
ken heb ik als heel prettig ervaren. Pastoor 
Dorssers heeft me inzichten gegeven, maar 
gaf me ook ruimte om het geloof op mijn 
eigen manier te interpreteren. Dit betekent 
voor mij dat ik niet alles letterlijk neem wat 
er geschreven is, maar ik veel meer ‘achter 
de boodschap’ kijk.  
 
Niet lang nadat ik was begonnen met de 
eerste bijeenkomsten, lag mijn privéleven 
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ineens helemaal overhoop en, alsof het zo 
moest zijn, heb ik deze hele periode veel 
steun gehad aan mijn geloof en ook aan de 
pastoor. We hebben in deze periode een 
bijzondere band opgebouwd en ik heb dan 
ook gevraagd of hij mijn doopgetuige wilde 
worden.  
 
Twee weken geleden (17 januari, red.) was 
het dan zover. In een klein kapelletje in de 
Sint-Jan in Den Bosch ben ik gedoopt. In de 
kerk waar het allemaal begon, met een paar 
vrienden, de pastoor en de priester, heb ik 
een bijzondere, mooie en onvergetelijke dag 
beleefd.  
 
En huilen als ik een kerk binnenkom? Dat 
was afgelopen vanaf het moment dat ik uit-
sprak: ‘Ik geloof’… One of Gods mysterious 
ways…” 
 
Voor ons, priesters, is bij zo’n traject betrok-
ken zijn een bron van vreugde. Juist het ver-
tellen en getuigen over het geloof, het samen 
nadenken over geloof, en het persoonlijke 
geloofsleven mee opbouwen en gestalte 
geven, raakt aan de kern van onze roeping. 
Esther, alle geluk gewenst in je eigen leven 
en in je geloof. Dat je mag leven vanuit de 
vreugde God te hebben leren kennen. 
 
Pastoor Dorssers 
 
P.S. Voor inlichtingen over het catechume-
naat kunt u altijd contact met mij opnemen.  
 
 
 

Parochieblad 
 
Het Pinksternummer van ons parochieblad 
zal op 19-20-21 mei a.s. worden bezorgd bij 
de deelnemers aan de parochiebijdrage.  
 
 
 
 
 
 
 
Copij voor dit nummer kunt u tot en met 
woensdag 6 mei inleveren op het parochie-
centrum of via de website:  
 
www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/ 

The Passion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enschede vormt op 2 april 2015 het decor 
van The Passion. De vijfde editie van deze 
grote live tv-productie wordt opgevoerd in de 
binnenstad en op andere karakteristieke 
plekken van deze universiteitsstad. The 
Passion vertelt tijdens een groots en uniek 
muziekevenement over lijden, sterven en 
opstanding van Jezus. Net als voorgaande 
jaren trekt een processie met duizend men-
sen en een groot verlicht kruis door de stra-
ten op weg naar het hoofdpodium. 
 
Het is komend jaar 15 jaar geleden dat de 
vuurwerkramp plaatsvond in Enschede. De 
wijk Roombeek is inmiddels als een feniks uit 
de as herrezen. Niettemin staat deze gebeur-
tenis nog in het geheugen van de inwoners 
gegrift. Het paasverhaal uit de Bijbel, dat in 
The Passion centraal staat, is ook een ver-
haal over verdriet, lijden en hoop.  
 
Samenwerking 
The Passion is een samenwerking tussen de 
omroepen EO en KRO, het Nederlands Bijbel-
genootschap, de Protestantse Kerk in Neder-
land, Jong Katholiek en wordt geproduceerd 
door Eye2Eye Media. KRO neemt vanaf 2015 
de plek in van Omroep RKK. 
 
Rolverdeling 
 Jezus: Jim de Groot 
 Maria: Shirma Rouse 
 Petrus: Jeroen van der Boom 
 Judas Iscariot: Jeroen van 

Koningsbrugge 
 Pontius Pilatus: Jon van Eerd 
 Verteller: Robert ten Brink 

 
Uitzending 
Witte Donderdag 2 april in Enschede 
Rechtstreekse uitzending op NPO 1, 20.30 u. 
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H. Vormsel 
 
Zondag 12 april 2015 
St. Janskerk 
 
09.30 uur:  
Toediening H. Vormsel 
Zang: Noisy People 
Vormheer: Mgr. R. Mutsaerts 
 
Vormelingen: 
 

Noah van Rijzewijk  
Anne de Werd  
Jasper de Ronde  
Cherique van Hof  
Noortje van Raak  
Bas Damen  
Esmeralda de Wit  
Jordy van den Dungen  
Julie Groot  
Sjors van Bladel  
Lonneke van Loon  
Regina de Louw  
Celine Eijkens  
Thierry van Diemen  
Agnieszka Kapica  
Yarmo Vercauteren  
Thirza Vercauteren 
Demi van de Griendt  
Puk Widdershoven  
Antoon Roumy  
 

 
 
 
 
 

Eerste  
H. Communie 
 
Zondag 19 april 2015 
St. Janskerk 
 

10.00 uur: Eerste Heilige 
Communieviering 
 

Communicanten: 
 

Ciara Alegria  
Keano van den Dungen  
Margot Gommers  
Krijn van Heesch  
Tijn Hendiksen 
Kevin Klerks  
Larissa Klerks  
Jordan Kusters  
Wessel de Munnik  
Floor Nijssen  
Fenna Rutten  
Dylan Smout  
 
Zondag 26 april 2015 
St. Antoniuskerk 
 

10.00 uur: Eerste Heilige 
Communieviering 
 

Communicanten: 
 

Tessa Bosma  
Vanille Brokken  
Rayden Brouwers 
Timo van Campen  
Kuba Chmielewski  
Jacob Cohen 
Jinte van Duinen  
Loek van Erp  
Ruben van Geenen  
Iris van Loon  
Louise Lückerath 
Nikki Mandemakers 
Annabel van Muilekom 
Jennifer Oomes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Oomes  
Dylana Paridaens 
Jasmijn van der Pol  
Sofie van Raak  
Evy Rekkers  
Ireen de Ronde  
Nathaniel Simpson  
Julia Sleeuwenhoek 
Jelle Soemers 
Siebe van Tetering  
Yaden Treffers  
Ruben van Veldhoven  
Malou Vermeer  
Ruben van der Vleuten  
Nadia Weber  
Lorenzo van Weelden  
Franek Goralski 
 

Donderdag 14 mei 2015 
Hemelvaartsdag 
St. Bartholomeus 
Locatie: Hervormde kerk 
 

10.30 uur: Eerste Heilige 
Communieviering 
Zang: The Future 
 

Communicanten: 
 

Nika Biekens  
Martijn de Bont  
Dewi Broekmans  
Fenna Broekmans  
Yfke van den Burg  
Sofie Govers  
Jesse van Hooren  
Lisa de Kovel  
Olivier van Mierlo  
Casey Jane Rutjens  
Sophie Verschure 
 

St. Antoniuskerk 
Zo 17 mei 2015 
11.00 u: Eerste H. Communie  
Danisha Timmermans 
 

Zo 24 mei 2015 - Pinksteren 
11.00 u: Eerste H. Communie 
Milana Porru 
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“Als een lopend vuurtje” is voor het eerst van 
start gegaan in 2007 in Sleewijk. In dat eer-
ste jaar namen 300 mensen deel aan deze 
fietstocht op Pinksterzaterdag en bezochten 
een aantal van de 19 opengestelde kerken in 
het Land van Heusden en Altena. 
 

Geleidelijk aan groeide en groeide deze be-
weging, die sinds 2011 door het leven gaat 
als STICHTING HET LOPEND VUURTJE. Het 
afgelopen jaar hebben wij niet deelgenomen 
aan deze fietstocht langs kerken en synago-
gen; er waren op 7 juni 2014 overigens 700 
deelnemers en 29 kerken waren opengesteld. 
Dit jaar zullen de kerken St. Bartholomeus in 
Waspik en St. Jan de Doper in Waalwijk op 
23 mei wel open zijn voor bezoekers uit de 
Langstraat, het Land van Heusden en Altena, 
de Bommelerwaard en de Alblasserwaard.  
 

Het inschrijfgeld van de deelnemers zal weer 
€ 3,- per persoon zijn. Het goede doel van dit 
jaar is de Stichting “De Schaapspoort” in 
Gârbova in Roemenië. Deze stichting biedt 
hulp aan veel achtergestelde Roma-zigeuners 
en runt een appartementencomplex van 
waaruit hulp wordt georganiseerd. Deze hulp 
bestaat uit: het uitdelen van voedsel, 
kleding, schoeisel, schoolspullen etc; het 
organiseren van (kerst)maaltijden en het 
voornaamste doel: het doorgeven van het 
Evangelie van Christus. De verschillende 
afstanden waaruit gekozen kan worden zijn, 
25, 40, 60 of 100 km en voor de echte wiel-
renners is er zelfs een route van 200 km 
mogelijk. 
 

Wij willen dit jaar niet alleen twee kerken 
openstellen, maar zouden de deelname van 
meerdere parochianen ook willen aanmoedi-
gen. Niet alleen over de Maas, maar ook ten 
zuiden ervan zullen in Raamsdonk, Raams-
donksveer, Waspik, Sprang-Capelle en Waal-
wijk kerken open zijn op zaterdag 23 mei 
2015. 
 

Deelname 
Zij die interesse hebben om deel te nemen 
aan deze fietstocht, kunnen zich op pinkster-
zaterdag vanaf 09.30 uur melden bij de  

St. Bartholomeuskerk in Waspik of bij de  
St. Jan in Waalwijk, waar zij dan een route-
beschrijving ontvangen voor de gewenste 
afstand. Er zijn veel mogelijkheden om een 
aantal van de ruim 30 opengestelde kerken 
te bezoeken. 
 
 

Chrismamis  
Bisdom den Bosch 
 
Op woensdag vóór Witte Donderdag, 1 april 
2015, wordt om 19.00 uur in de Sint-Jans-
kathedraal van ’s-Hertogenbosch de 
Chrismamis gecelebreerd door mgr. Rob 
Mutsaerts. 
 

Tijdens de Eucharistieviering vindt de zege-
ning plaats van de olie voor de zieken en 
geloofsleerlingen, alsook de wijding van het 
Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de 
priesterwijding en de consecratie van kerken 
en altaren.  
 

Tijdens de Chrismamis vernieuwen de pries-
ters hun wijdingsbeloften ten overstaan van 
de bisschop. 
 

De Chrismamis is een viering voor héél het 
bisdom. Naast de pastoor van de parochie of 
diens plaatsvervanger, is het gewenst dat er 
vanuit elke parochie ook parochianen naar de 
Chrismamis komen.  
 

Alle priesters zijn uitgenodigd om tijdens de 
Chrismamis op de vooravond van Witte 
Donderdag hun wijdingsbeloften te hernieu-
wen en als broeders in het priesterschap te 
concelebreren.  
 

De dekens zullen vanuit de kathedraal de 
heilige Oliën meenemen en in hun eigen 
dekenaat verdelen. Iedere deken zal dit op 
eigen wijze doen en hierover communiceren.  
 

De bisschop en zijn stafleden hopen dat vele 
priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, 
pastoraal assistenten, leden van parochie-
besturen, pastoraatsgroepen en andere 
parochianen deze feestelijke Chrismamis 
komen meevieren. 
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St. Antoniuskerk 
 
 
Zaterdag 28 maart 2015 
 
Palm- of Passiezondag 
 
18.30 uur:  
Eucharistieviering / 
Palmwijding 
 
Zang: Noisy People (liederen uit 
Jesus Christ Superstar) 
 
Dinsdag 31 maart 2015 
 

19.00 uur: Eucharistieviering 
 
Donderdag 2 april 2015 
 
Witte Donderdag 
 
18.00 uur:  
Eucharistieviering met 
communicanten 
Zang: Samenzang 
 
Vrijdag 3 april 2015 
 
Goede Vrijdag 
 
11.00 uur: Kruisweg 
Zang: Samenzang 
 
Zondag 5 april 2015 
 
Eerste Paasdag 
 
09.30 uur:  
Eucharistieviering 
Zang: Gemengd Antoniuskoor 
 

St. Bartholomeus 
 
 
Zondag 29 maart  2015 
Oude Pastorie 
 

Palm- of Passiezondag 
 

09.30 uur: 
Eucharistieviering / 
Palmwijding 
Zang: Samenzang 
 
Woensdag 1 april 2015 
Oude Pastorie 
 

09.00 uur: Eucharistieviering 
 
Donderdag 2 april 2015 
Oude Pastorie 
 

Witte Donderdag 
 

19.00 uur: 
Eucharistieviering 
Zang: Samenzang 
 
Vrijdag 3 april 2015 
Oude Pastorie 
 

Goede Vrijdag 
 

15.00 uur: Kruisweg 
Zang: Samenzang 
 
19.00 uur: Kruishulde 
Zang: Samenzang 
 
Zaterdag 4 april 2015 
Hervormde kerk 
 

Pasen – Paaswake 
 

21.00 uur: Paaswake 
Zang: Theresiakoor 
 
Zondag 5 april 2015 
Oude Pastorie  
 
Eerste Paasdag 
 
11.30 uur: Eucharistieviering 
Zang: Bartholomeuskoor 
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St. Clemenskerk 
 
 
Vrijdag 3 april 2015 
 
Goede Vrijdag 
 
11.00 uur: Kruisweg 
Zang: Samenzang 
 
 
Zondag 5 april 2015 
 
Eerste Paasdag 
 
11.00 uur:  
Eucharistieviering 
Zang: Clemenskoor 
 
 
 

St. Janskerk 
 
 
Zondag 29 maart  2015 
 
Palm- of Passiezondag 
 

09.30 uur: 
Eucharistieviering / 
Palmwijding / kindernevendienst 
 
Zang: Gemengd koor St. Jan 
 
 

Donderdag 2 april 2015 
 
Witte Donderdag 
 

19.30 uur: 
Eucharistieviering 
 
Zang: Gemengd Antoniuskoor 
 
 

Vrijdag 3 april 2015 
 
Goede Vrijdag 
 

11.00 uur: Kruisweg 
Zang: Gemengd koor St. Jan 
 

15.00 uur: Kruishulde 
Zang: Clemenskoor 
 

20.00 uur: Viering voor jong 
volwassenen 
Zang: Rainbow Swing (liederen 
uit Jesus Christ Superstar) 
 
 

Zaterdag 4 april 2015 
 
Pasen – Paaswake 
 

21.00 uur: Paaswake 
Zang: Gemengd koor St. Jan 
 
 

Maandag 6 april 2015 
 
Tweede Paasdag 
 

09.30 uur: Eucharistieviering 
Zang: Samenzang 
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Einde aan de nacht
 
 
Het Paasfeest roept meerdere gevoelens bij ons op. Voor de een 
gaat het vooral om de wederopstanding van Jezus Christus en de 
overwinning van het leven op de dood; voor de ander is het meer 
het begin van de lente; het licht dat het wint van de duisternis; een 
nieuw leven, een nieuw begin, de nieuwe dag. Niet iedereen heeft 
behoefte aan dat nieuwe begin, de nieuwe dag. Soms is het zo ver-
leidelijk om nog even terug te kruipen in je holletje, wat langer in 
het donker te blijven. Ik ben nu bijna 60 jaar oud, en onlangs be-
dacht ik wat er allemaal tijdens mijn leven is veranderd. Toen ik 
klein was waren er amper auto’s, hadden slechts enkele mensen in 
het dorp een TV (met 1 net) en lang niet iedereen telefoon. 
Vergelijk dat maar eens met de wereld van nu, waarin iedereen 
voortdurend bereikbaar is en privacy amper bestaat. Laatst was het 
volop paniek: er zat een kabeltje los, waardoor ik geen TV, geen 
telefoon, geen internet had. Help!!! Ook mijn leven wordt beheerst 
door de “geneugten” van de moderne tijd. Er zijn echter momenten 
dat ik doodmoe word van die nieuwe tijd. Het gaat me allemaal te 
snel. Ik spreek de taal niet meer. Ik snap het niet meer, ik kan het 
niet bijhouden. Ik vind het verschrikkelijk dat ik regelmatig over-
troefd word door kinderen van amper 5 jaar oud. Het liefste zou ik 
heel diep in mijn holletje kruipen, lekker veel slapen, af en toe een 
stuiverromannetje lezen, masterchef kijken en verder helemaal 
niets. Dan probeer ik te bedenken hoe ik me zo geruisloos mogelijk 
uit het openbare leven zou kunnen terugtrekken. Maar zou het op 
den duur niet erg leeg en ongezellig worden in mijn holletje? Het is 
nog zo kort geleden dat ik schreef dat gelukkig zijn een keuze is, 
iets wat je moet durven. Misschien is je moe, oud en afgeleefd voe-
len ook wel een keuze, en misschien is het wel de verkeerde keuze. 
Je komt er zo weinig verder mee. Het enige dat je bereikt is dat je 
jezelf nog zieliger gaat voelen. Van zuchten, kreunen en kermen 
kun je ook erg moe worden. Ik ben 60 (bijna), dik over de helft van 
mijn leven, maar ik heb misschien nog jaren te gaan. Misschien ook 
wel niet en dan is het zeker zonde om de tijd te verspillen. Ik denk 
dat ik gewoon moet accepteren dat er weer een nieuwe dag begint. 
Maar mag het alsjeblieft een beetje geleidelijk aan? Mag ik nog 
even een beetje schemeren? Ik wil de nieuwe dag wel tegemoet 
gaan, maar ik wil niet meer haantje-de-voorste zijn. Hardlopers zijn 
doodlopers……laat mij maar een beetje in het midden van de groep 
meewandelen. Dan mag wat mij betreft de nieuwe lente, het nieuwe 
leven weer ontluiken.  
 
 
Gerri 
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95 jaar  
Heilig Hartbeeld  
St. Antoniusplein 

 

Den tweeden Paaschdag 1920 heeft katholiek Waalwijk 
op indrukwekkende wijze zijn H. Hartmonument op het 
St.-Antoniusplein onthuld (…). Onze fotograaf nam een 
foto tijdens de feestrede, en kiekte het fraaie beeld nog 
even afzonderlijk. Onder de woorden ‘Koning ben ik’, is 
het gemeentelijk wapen aangebracht. Op de socle rechts 
van het beeld staat de bede: ‘Zegen onze woonstee; 
links ‘Sterk ons geloof’. Achter op de socle vinden we de 
woorden: ‘Spaar ons land’. De woorden op de hard-
stenen trée: ‘De Roomsch-Katholieken van Waalwijk, 
Anno Domini 1920’, zullen het nageslacht steeds doen 
denken aan den oprechten godsdienstzin van hunne 
voorvaderen in het begin der 20e eeuw. 

 
Vooral in Zuid-Nederland wordt aan het begin van de twintigste eeuw in bijna iedere plaats 
een H. Hartbeeld opgericht. Als locatie kiest men het kerkplein of een plaats in de buurt daar-
van. Vanuit de Antoniusparochie wordt het initiatief genomen tot het oprichten van een  
H. Hartmonument op het nieuwe plein tegenover de kerk in de Antoniusstraat. Op 31 mei 
1919 wordt een comité gevormd om het plan te realiseren. De architect van de Antoniuskerk, 
W. Bouman uit Tilburg, wordt met het ontwerp belast. Eind december 1919 volgt de opdracht 
tot het vervaardigen van het monument aan de beeldhouwers Van Bokhoven en Jonkers te  
’s-Hertogenbosch. Voor het voetstuk zal hardsteen gebruikt worden en voor het beeld kalk-
steen. De opdracht voor het graven van de fundering wordt verleend aan Jan van Daelen, 
welke geholpen wordt door vele boerenmannen en jongens onder toezicht van de opzichter der 
woningen. 
 
De inzegening van het H. Hartbeeld wordt vastgesteld op 5 april 1920. Het is die dag mooi 
weer. De toeloop van mensen naar het Antoniusplein is groot. Alle katholieke verenigingen zijn 
aanwezig of vertegenwoordigd. De predikatie wordt gehouden door pater Louis Dumoulin, 
geboren in Waalwijk. Hij is een pasgewijd priester van de Orde der Jezuiëten en heeft zijn 
opleiding genoten in Leuven en Maastricht. Er trekt een optocht voorbij en er is koorzang door 
de gezamenlijke koren van Waalwijk. 
 
In de jaren hierna is het gebruikelijk dat de schoolkinderen van de klassen vier, vijf en zes van 
de katholieke scholen een H. Harthulde brengen. De kinderen van de laagste klassen worden 
nog te klein geacht voor deelname. Vanuit hun eigen scholen trekken de hogere klassen naar 
het Antoniusplein, waar gebeden en gezongen wordt en een bloemenhulde wordt gebracht. De 
rest van de dag krijgen de leerlingen vrij. Jaren later zal deze H. Harthulde vervangen worden 
door de interparochiële Sacramentsprocessie. 
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Kort 
 

Contact 
Voor allerlei zaken die onze 
parochie betreffen kunt u 
contact opnemen met het 
parochiecentrum via de 
website:  
 
www.sintjanwaalwijk.nl/conta
ct/secretariaat/ 
 
 

Geef als onderwerp op: 
   Secretariaat 
   Kerkhof 
   Financiën 
   Kerkleden 
   Vrijwilligers 
   Redactie parochieblad 
 
Wereldjongerendag 
Op 29 maart 2015, Palm-
zondag, wordt de 30e 
Wereldjongerendag gevierd. 
Over de hele wereld komen 
jongeren op die dag bij 
elkaar om Wereldjongeren-
dag te vieren. Jongeren (12-
30 jaar) in ons bisdom zijn 
die dag van harte uitgeno-
digd in Geldrop.  
 

Paus Franciscus gaf de 30e 
Wereldjongerendag het the-
ma “Gelukkig zij die zuiver 
zijn van hart, want zij zullen 
God zien” (Mt 5,8). Deze 
boodschap en de brief die 
paus Franciscus hierover 
schreef zullen tijdens de dag 
centraal staan. Vanuit deze 
gedachte zullen de jongeren 
onder andere gaan kijken wat 
ze voor een ander kunnen 
betekenen. Heel concreet 
wordt er tijdens deze dag 
kennis gemaakt met de 
voedselbank. 
  

De dag start om 11.15 uur in 
de H. Brigidakerk met een 
Palmzondagviering, waarbij 
het jongerenkoor uit Geldrop 
de mis zal opluisteren. Daar-
na zal er een enerverend pro-
gramma volgen met diep-

gang, ruimte voor ontmoe-
ting, kennismaking met de 
voedselbank en creatieve 
workshops en ontspanning. 
De dag wordt afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd.  
 

Het “Woord van leven” 
Wat is dat “Woord van le-
ven”? Dat is een geschreven 
tekst van een zin uit het 
evangelie, die in de kerken 
ligt of in de pastorie. Het 
verschijnt maandelijks en al 
heel wat jaren lang. Vanuit 
de Focolare-beweging, die 
wereldwijd is verspreid, komt 
het hier via ‘Mariënkroon’ in 
Nieuwkuijk. Daar is ’n lande-
lijk centrum ‘Mariapoli’ ge-
naamd. Er zijn heel veel 
groepen die hun weg vinden 
naar de Mariënkroon.   
In onze Sint Jan de Doper- 
parochie is er een ‘Woord van 
levengroep’ die maandelijks 
bij elkaar komt met twee ver-
tegenwoordigers van Foco-
lare. Zij gebruiken dan de 
tekst, die u zo uit de kerken 
kunt meenemen, als inspira-
tiebron om het evangelie in 
praktijk te brengen. Deze 
maand is de tekst: “Wie mijn 
volgeling wil zijn, moet zich-
zelf verloochenen, zijn kruis 
op zich nemen en zo achter 
mij aan komen” (Marcus 
8,34). Ook bekijken wij beel-
den vanuit de hele wereld, 
die door mensen van de 
Focolare-beweging zijn opge-
nomen. Het is de moeite 
waard om zo’n “Woord van 
leven” eens mee te nemen 
zodat u zich erin kunt 
verdiepen. 
 

‘Woord van leven’-groep 
 

Nadere informatie: 
Jeanne Kraneveld,  336499 
Eerstvolgende bijeenkomst: 
31 maart om 19.45 uur in het 
Parochiecentrum. 
 

Vormsel 
Op 12 april zullen 20 tieners 
uit onze parochie het sacra-

ment van het H. Vormsel 
toegediend krijgen door mgr.  
R. Mutsaerts. Vóór die datum 
zijn er nog enkele bijeen-
komsten als voorbereiding op 
dit mooie sacrament.  
Op 21 en 22 maart gaan we 
naar Helvoirt, naar bezin-
ningscentrum Emmaus. De 
tieners krijgen een program-
ma aangeboden van sport,  
spel en sketches over verha-
len van Jezus en wat God kan 
betekenen in ieders leven. Dit 
weekend is een waardevolle 
voorbereiding op het  
H. Vormsel. De organisatie is 
in handen van een jong en-
thousiast team.  
Op 11 april gaan we naar 
Den Bosch voor de Power of 
Fire Vormseldag. Deze dag 
wordt georganiseerd door het 
bisdom. Om 10.00 uur start 
de dag met een eucharistie-
viering in de kathedraal. 
Daarna gaan we met banie-
ren en fakkels door de bin-
nenstad naar het Sint Jans-
centrum voor de lunch en 
een inhoudelijk en actief 
middagprogramma. Al met al 
een mooie gedegen voorbe-
reiding.  
 
Bijeenkomst 
nabestaanden 
De ‘Werkgroep rouwbezoek’ 
en de pastores van onze 
parochie hebben medeparo-
chianen die nu leven met het 
gemis van hun overleden 
partner uitgenodigd op het 
parochiecentrum voor een 
ontmoeting op woensdagmid-
dag 22 april a.s. Zij worden 
welkom geheten vanaf 14.00 
uur, waarna er koffie/ thee 
wordt geschonken en er tijd 
is om even met elkaar kennis 
te maken. In de dagkerk zal 
daarna een korte bijeen-
komst worden gehouden en 
zal er een kaarsje worden 
aangestoken voor onze over-
ledenen. Er wordt ook wat 
gelezen en gebeden.   

www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
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Nieuwe parochies 
 
Diocesaan landschap goeddeels 
heringericht 
 
Omdat de oude kerkstucturen, die nog stam-
men uit het Rijke Roomse leven niet langer 
volstaan, zet het beleidsplan van het bisdom 
‘Groeien in geloof, geloven in groei’ in op de 
vorming van nieuwe parochies. Het beleids-
plan ziet de nieuwe parochies als een krach-
tig instrument om goed te kunnen inspelen 
op de uitdagingen van de huidige geseculari-
seerde maatschappij en als een geëigend 
middel om ook in de toekomst de Blijde 
Boodschap te kunnen blijven verkondigen. In 
2009 is begonnen met een aantal pilots, 
waarin met vallen en opstaan is gezocht naar 
een antwoord op de vraag hoe het diocesaan 
beleid het best lokaal vorm gegeven kon 
worden. Van de opgedane ervaringen is ge-
profiteerd bij de samenvoegingstrajecten, die 
in de afgelopen jaren volgden. Maar er volg-
den ook bijstellingen in het beleid: de criteria 
voor de naamgeving van de nieuwe parochie 
werden scherper geformuleerd; de parochies 
moeten beschikken over een gebouwenplan 
en vooral: de termijn waarbinnen de herver-
deling van parochies gerealiseerd moet zijn, 
werd verkort van 2020 naar 1 januari 2015.  
 
Het bisdom heeft veel waardering voor alle 
pastores, parochiebestuurders of stuurgroep-
leden, die in de voorbereiding van nieuwe 
parochies veel tijd en energie gestoken heb-
ben in o.a. het inventariseren van gegevens, 
het uitwerken van plannen en het redigeren 
van tekstvoorstellen. Veel tijd ging zitten in 
het bepalen van een passende structuur, 
waarbij steeds duidelijker werd dat de 
nieuwe parochie vooral een netwerk van ge-
loofsgemeenschappen zal zijn, waarbij de 
nadruk ligt op lokale gemeenschappen als 
‘knooppunt’, maar die als knooppunt niet 
kunnen functioneren zonder de onderlinge 
relaties die om steeds verdere uitwerking en 
verdieping vragen. Het is eigen aan reorgani-
satieprocessen dat zich spanningen voor-
doen, maar desondanks verliepen diverse 
trajecten redelijk harmonieus of zelfs heel 
creatief, waarbij de puzzelstukjes steeds 
beter op hun plek vielen. De opgevoerde 
druk speelde de samenvoegingstrajecten 
soms danig parten. Bovendien was er in min 
of meerdere mate ook sprake van weerstand 

(“waarom zo snel?”, “wij zijn nog heel 
vitaal!”) of wantrouwen, wat zich uitte in te-
rugkomen op eerder gemaakte afspraken of 
steeds andere voorwaarden stellen of zelfs 
persoonlijke verwijten maken. Soms was een 
extra bijeenkomst van een stuurgroep nodig 
om zaken uit te praten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per 1 januari 2015 zijn weer 9 nieuwe paro-
chies opgericht, wat het totaal brengt op 45. 
Enkele parochies hebben gelimiteerd uitstel 
van enkele maanden gekregen om hen de 
kans te bieden het proces zorgvuldig tot een 
goed einde te brengen; andere parochies 
kregen uitstel omdat wezenlijke voorwaarden 
ontbraken zoals de beschikbaarheid van een 
pastoor. De verkaveling van parochies is zo 
goed als rond. Maar het eigenlijke werk be-
gint nu pas. De opbouw van de nieuwe paro-
chie vraagt blijvende aandacht; het in de 
praktijk brengen van de afgesproken voor-
nemens zal nog de nodige tijd vergen, waar-
bij, naar ik hoop, de inhoud niet vergeten 
wordt. De nieuwe parochie is bedoeld om 
samen te werken aan de opdracht van ons 
samen kerk-zijn, een gemeenschap rond 
Christus te vormen en Hem en zijn Evangelie 
te verkondigen. Het diocesaan beleidsplan 
formuleerde daartoe vier speerpunten en 
mijn wens voor de komende periode is, dat 
(nieuwe) parochies erin slagen deze op een 
aansprekende en vruchtbare wijze vorm te 
geven. 
 
Co Broekhuizen, 
Dienst Parochie Ontwikkeling (Bisdom) 

Het is eigen aan reorganisatieprocessen dat 
zich spanningen voordoen. De opgevoerde 
druk speelde de samenvoegingstrajecten 
soms danig parten. Vaak is er tijd nodig om 
de puzzelstukjes op hun plaats te laten 
vallen. 
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Liturgiekalender  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doordeweekse Eucharistievieringen 
 
    Dag                     Kerk                       Tijd 
 

Dinsdag St. Antoniuskerk 19.00 uur 
 

Woensdag Oude Pastorie - Waspik 
(Na de viering wordt er 
koffie/thee geschonken in 
de Oude Pastorie.) 
 

09.00 uur 
 

Donderdag St. Antoniuskerk 
(Na de viering wordt er 
koffie/thee geschonken in 
de parochiezaal.) 
 

09.00 uur 

Vrijdag St. Janskerk 
 

09.00 uur 

 
 
Eucharistievieringen weekend 
 

  Datum      Tijd            Kerk                 Koor 
 

 
2e zondag van Pasen: Beloken Pasen 
 
 

Za 11 apr 18.30 St. Antonius 
Collecte Curicó 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Za 11 apr 19.00 Hervormde kerk 
Collecte Curicó 
Gezinsviering       
Eerste Communie 

The Future 
 

Zo 12 apr 09.30 St. Jan 
H. Vormsel 
Collecte Curicó 

Noisy People 
 

Zo 12 apr 11.00 St. Clemens 
Collecte Curicó 

Clemenskoor 
 

 
3e zondag van Pasen 
 
 

Za 18 apr 18.30 St. Antonius Noisy People 
Zo 19 apr 09.30 Oude Pastorie Samenzang 

 
Zo 19 apr 10.00  St. Jan 

Eerste  
H. Communie 

Samenzang 
 

Zo 19 apr 11.00 St. Clemens Samenzang 

 

4e zondag van Pasen 
 

Za 25 apr 18.30 St. Antonius 
Collecte 
roepingenzondag 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Za 25 apr 19.00 Oude Pastorie 
Collecte 
roepingenzondag 

Samenzang 
 

Zo 26 apr 09.30 St. Jan 
Collecte 
roepingenzondag 

Herenkoor 
St. Jan 

Zo 26 apr 10.00 St. Antonius 
Eerste  
H. Communie 

Samenzang 
 

Zo 26 apr 11.00 St. Clemens 
Collecte 
roepingenzondag 

Clemenskoor 

 
5e zondag van Pasen 
 

Za 2 mei 18.30 St. Antonius Noisy People 
Za 2 mei 19.00 Oude Pastorie Samenzang 
Zo 3 mei 09.30 St. Jan Herenkoor 

St. Jan 
Zo 3 mei 11.00 St. Clemens 

Gezinsviering 
Samenzang 
 

 
6e zondag van Pasen 
 

Za 9 mei 18.30 St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 10 mei 09.30 Oude Pastorie Samenzang 
Zo 10 mei 09.30 St. Jan Samenzang 
Zo 10 mei 11.00 St. Clemens Clemenskoor 
 
Hemelvaart van de Heer 
 

Do 14 mei 10.30 Hervormde kerk 
Eerste  
H. Communie 

The Future 
 

Do 14 mei 09.30 St. Jan Gemengd 
koor St. Jan 

 
7e zondag van Pasen 
 

Za 16 mei 18.30 St. Antonius Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 17 mei 09.30 Oude Pastorie Samenzang 
Zo 17 mei 09.30 St. Jan Samenzang 
Zo 17 mei 11.00 St. Clemens Samenzang 
Z0 17 mei 11.00 St. Antonius 

Eerste  
H. Communie 

Samenzang 
 

 
 

De locaties voor de vieringen in Waspik zijn 
onder voorbehoud in afwachting van de vor-
deringen met betrekking tot het oplossen van 
het veiligheidsprobleem in de St. Bartholo-
meuskerk. 
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Parochiekroniek 
 

Door het sacrament van het H. Doopsel 
werden in onze parochiegemeenschap 
opgenomen:  
 
01 maart 2015 – St. Clemenskerk 
Ciara Alegria, dochter van Joseba Alegria en 
Reina de Vries 
 

11 maart 2015 – St. Janskerk 
Djim Joosen, zoon van Evan Joosen en 
Debby Branderhorst 
 

15 maart 2015 – St. Janskerk 
Ties van Hoorn, zoon van Niek van Hoorn en 
Mayke Brand 
 

29 maart 2015 – St. Antoniuskerk 
Olin en Jinte van Duinen, zoon en dochter 
van Marcel van Duinen en Joestina Geboers 
 

 
Samen met familie en vrienden namen wij 
tijdens een uitvaartdienst afscheid van hen 
die door de dood uit ons midden zijn heen-
gegaan: 
 

07 februari 2015 – St. Antoniuskerk 
Mari IJpelaar    79 jaar 
 
10 februari 2015 – St. Antoniuskerk 
Bertha Pullens – van Bijnen  87 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 februari 2015 – Begraafplaats St. Jan 
Louise van Kessel   73 jaar 
 
14 februari 2015 – St. Janskerk 
Corry Vissers – de Jongh  84 jaar 
 

14 februari 2015 – St. Janskerk 
Corry Vissers – de Jongh  84 jaar 
 

14 februari 2015 – Begraafplaats St. Jan 
Louise van Kessel   73 jaar 
 

17 februari 2015 – St. Janskerk 
Piet Akkermans   81 jaar 
 

18 februari 2015 – St. Clemenskerk 
Jan Vorstenbosch   72 jaar 
 

19 februari 2015 – Crematorium Maaslanden 
Gerard van Aken   81 jaar 
 

24 februari 2015–St. Lambertus Raamsdonk         
Lisette de Graaf – van de Riet 50 jaar 
 

28 februari 2015 – St. Antoniuskerk 
Truus Wagemakers – Smakman 83 jaar 
 

06 maart 2015 – Hervormde kerk Waspik 
Koosje Pagie – van Vugt  85 jaar 
 

06 maart 2015 – St. Clemenskerk 
Berry van Cromvoirt   68 jaar 
 

07 maart 2015 – Oude pastorie Waspik 
Willie Kanters    78 jaar 
 

11 maart 2015 – St. Janskerk 
Annie van Schaijk – Schelle 67 jaar 
 

17 maart 2015 – St. Clemenskerk 
Sjef Alessie    74 jaar 
 
Mogen zij rusten in vrede    

Je m’appelle Bernadette 
 
 
 
 
 

“Je m’appelle Bernadette” (Mijn naam is 
Bernadette) is een film over het verhaal van 
de verschijningen in Lourdes. Tussen de 
maanden februari en juli 1858 is de Maagd 
18 keer aan Bernadette Soubirous, een arm 
meisje uit Lourdes, verschenen in de Grot 
van Massabielle. Een jong meisje dat zichzelf 
bleef. Trouw aan God, aan Onze Lieve 
Vrouw. Dit heeft een grote impact gehad 
door haar boodschap van liefde en gebed.  
 

Deze film gaan wij op dinsdag 14 april a.s. 
om 19.30 uur vertonen in de parochiezaal 
(St. Antoniuskerk, De Genestetstraat 1).  
 

Wij nodigen u van harte uit.  
 

Gezellige middag zieken 
 

Ieder voorjaar en najaar organiseert de 
‘Werkgroep ziekenbezoek’ voor de zieken uit 
het gebied rond de toren van Antonius een 
gezellige middag. Op 24 maart jl. was de 
parochiezaal weer helemaal bezet. Allereerst 
was er koffie/thee met iets lekkers. Daarna 
kon men luisteren of meezingen met liederen 
gezongen door het ‘tuingroepkoor’. Er vielen 
ook prijsjes te winnen met een loterij. De 
middag werd afgesloten met een koffietafel 
met alles erop en eraan. En natuurlijk was er 
volop gelegenheid om bij te praten. Het werd 
een geslaagde middag!  
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Allen die op enigerlei wijze als vrijwilliger in de parochie Sint Jan de Doper in 
Waalwijk/Waspik actief zijn, worden uitgenodigd voor de vrijwilligersavond. 
 

Als datum is gekozen voor: 
donderdag 16 april 2015 

 
Vanwege de centrale ligging en het te verwachten aantal vrijwilligers wordt deze 
avond wederom gehouden in: 
 

Zalencentrum Zidewinde aan de Julianalaan 1 in Sprang-Capelle. 
 

Wij willen u graag tussen 19.30 en 20.00 uur verwelkomen met koffie en gebak. 
Onder het genot van een hapje en een drankje zetten wij daarna de avond voort 
tot ca. 23.00 uur. 
 
Opgave 
Omdat wij graag willen weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen, vragen 
wij u om onderstaande aanmeldingsstrook in te vullen en in te leveren bij, of op 
te sturen naar een van de op de strook vermelde adressen. 
 
Natuurlijk kunt u zich ook via de website aanmelden: 

                                                    www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/ 
 

Wij hopen velen van u op donderdag 16 april in Zidewinde te mogen begroeten. 
 
Optreden 
Wilt u ons laten weten als u als werkgroep / koor / individueel ‘iets’ wilt doen, 
zoals een lied, een gedicht of een korte voordracht.  
 
Met vriendelijke groeten 
namens het parochiebestuur, 
 
Commissie medewerkers 

 

Aanmeldingsstrook vrijwilligersavond – 16 april 2015 
 

Vrijwillig(st)er van  parochiekern Waalwijk /  parochiekern Waspik 
 
Naam:  Dhr./mevr. …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lid van koor / werkgroep: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
U kunt dit strookje tot 1 april a.s. inleveren of opsturen aan een van onderstaande adressen: 
 

 Parochiecentrum/secretariaat (St. Antoniuskerk), De Genestetstraat 1, 5144 SN Waalwijk 
 Pastorie St. Jan de Doper, Grotestraat 285, 5141 JT Waalwijk 
 Secretariaat parochiekern Waspik, Kerkstraat 1, 5165 CE Waspik 
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