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  Pastoor Dorssers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochieblad

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

Colofon 
 

Jaargang 5 
Maart 2018 
 
Pastoraal team: 
 

 Pastoor/deken  
   M. Dorssers 
   tel.: 0416 - 33 21 81 
 Pastor Nguyen Duc Minh 
   tel.: 06 – 10651088 of 
   0416 – 79 50 89 
 Diaken A. van Diessen 
   tel.: 06-22840500 of 
   0416 - 33 35 31 
 Pastoraal assistente:  
   mw. A. Maaywee-de Kort 
   tel.: 06-25461048 
 
Parochiecentrum / 
Centraal secretariaat: 
 

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

Het parochiecentrum is open 
van maandag t/m donder-
dag (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) 
Woensdag (10.00 u - 12.00 u) 
Vrijdag (10.00 u - 11.00 u) 
 

Overige dagen: telefoon 
wordt doorgeschakeld naar 
het parochiecentrum. 
 
Parochiële 
Caritasinstelling 
Tel.: 06 – 1991 7266 
IBAN NL60 RABO 0132 0552 60 
ANBI RSIN 002609411 
Website:  
http://pci.sintjanwaalwijk.nl/ 
 

Website: 
www.sintjanwaalwijk.nl 
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Goede Week 
 
De Goede Week beleven betekent steeds meer binnen-
treden in Gods logica. In de logica van het kruis, die in 
de eerste plaats niet de logica van lijden en dood is, 
doch de logica van leven brengende liefde en zelfgave. 
Het betekent in de logica van het Evangelie binnen-
treden. Christus navolgen, Hem vergezellen, bij Hem 
blijven, vereist een “uittreden”, naar buiten treden. Uit 
zichzelf treden, loskomen van een manier om het 
geloof te beleven  die getekend is door vermoeidheid 
en gewoonte, uit de bekoring treden zich op te sluiten 
in eigen voorstellingen die uiteindelijk de horizont ver-
bergen van Gods scheppend handelen. God is uit zich-
zelf getreden om tot ons te komen. Hij heeft Zijn tent 
onder ons opgeslagen om ons zijn barmhartigheid te 
brengen die redt en hoop schenkt.  
 
Ook wij, als wij Hem willen navolgen en bij Hem willen 
blijven, wij mogen ons er niet mee tevreden stellen in 
de stal van de 99 schapen te blijven, wij moeten met 
Hem “naar buiten gaan” op zoek naar het verloren 
schaap dat het verst verwijderd is. 
Let wel: uit onszelf treden zoals Jezus, zoals God uit 
zichzelf getreden is in Jezus en zoals Jezus uit zichzelf 
getreden is voor ons allemaal. 
 
 
Paus Franciscus 
Audiëntie in de Goede Week 2013 
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Verjaardagen vrijwilligers 
 
Beste vrijwilligers, 
 
In maart 2016 is de bestuurscommissie 
medewerkers gestart met het sturen van een 
felicitatiekaart bij gelegenheid van ieder zijn/ 
haar verjaardag. 
 
Met deze aan u gerichte persoonlijke felicitatie 
gaven we aan dat wij u als vrijwilliger binnen de 
parochie zeer waarderen. Dit was de mooie 
gelegenheid om onze waardering ook letterlijk 
naar u uit te spreken. 
 
Voor het versturen van de kaarten is de 
commissie echter afhankelijk van een actueel 
vrijwilligersbestand. Hiervoor zijn enerzijds de 
contactpersonen van de diverse werkgroepen 
verantwoordelijk en anderzijds zijn wij 
afhankelijk van informatie van buitenaf. (denk 
bijvoorbeeld aan de basisregistratie van de 
gemeente). 
 
Diverse keren is gebleken dat wij relevante 
gegevens niet op tijd hebben doorgekregen en 
dit heeft tot zeer pijnlijke situaties geleid. Om dit 
te voorkomen in de toekomst hebben we 
besloten om met ingang van maart 2018 te 
stoppen met het versturen van de kaarten. 
 
Wij rekenen hierbij op ieders begrip. Ondanks het 
gemis van die persoonlijke blijk van waardering 
op uw verjaardag, benadrukken we dat ieders 
inzet voor de parochie ten zeerste wordt 
gewaardeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de bestuurscommissie medewerkers, 
 

Cissy de Bruijn 
 
 

 

 

 

 

 

Paaskaars 
 

 

 

 

 

 

De Paaswake begint met de paaskaars die 
wordt binnengedragen 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 steeds 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 paaskaars 
heeft vijf ingeboorde gaten in kruisvorm 
waarin wierookkorrels worden gestoken. Deze 
wierookkorrels worden ook wel paas-nagels 
genoemd. Deze vijf gaten staan symbool voor 
de vijf wonden van Christus aan het kruis. 
De paaskaars brandt verder tijdens elke viering 
tot aan Pasen in het volgende jaar. Na 
Pinksteren brandt de paaskaars in 
doopvieringen en bij uitvaarten. Bij een 
huwelijksviering brengt het licht van de 
paaskaars symbolisch het geluk en als 
kinderen gedoopt worden, wordt de doopkaars 
aan de paaskaars ontstoken. 
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Eerste H. Communie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerste H. Communieviering: 
Zondag 15 april 2018 om 10.00 
uur in de St. Janskerk 
 
Communicanten: 
 
Maxime van Bladel  
Christiaan Bouwman  
Lana Dogsa  
Lück de Hart  
Evan Hendriksen  
 
Evi Knippels  
Lars Knippels  
Max Kouwenberg  
Nick Kouwenberg  
Thimo Markowski  
 
Anna van de Meijden  
Guus de Meijer  
Luca Simons  
Diliesa Vrolijk  
Fransje Vrolijk  
 

 
 

Eerste H. Communieviering: 
zondag 22 april 2018 om 10.00 
uur in de St. Antonius-kerk 
 
Communicanten: 
 
Chanee van Aarle  
Maud Boons  
Elise Dekkers  
Lily-Jane Dekkers  
Olin van Duinen  
 
Pleun van Erp  
Nina Guzinski  
Lies Hoffmann  
Quinten IJsseldijk  
Dzjenghis Kamerbeek 
Kimberly Kersbergen  
Cassidy Kogels  
Marcos Lampert  

Lorenzo Medel Espinoza  
Maria van Mierlo  
 
Senna Mol  
Roan Musters  
Melissa Oomes  
Jasmijn van Oorschot  
Kim Smits  
 
Keano Stans  
Quinn Toledo  
Matthijs van Veldhoven  
Elise Visser  
Bram Witjes  
 

 
 

Eerste H. Communieviering: 
Donderdag 10 mei 2018 
(Hemelvaartsdag) om 10.30 uur 
in de St. Bartholomeus-kerk 
 
Communicanten: 
 
Jelayno van Ark  
Tiebe Boons  
Sjors van Dongen  
Shamara Hassell  
Mierlo van Matthias 
Shequinio Peroti  
Valentino Rutjens  
Jasmijn Schuurmans  
Lynn Smits  
Mik Ubert  
Fleur Verschure  

 
Communie 
 
Het woord ‘communie’ betekent 
gemeenschap. In de communie 
ontmoet je Jezus zelf en word je 
tegelijkertijd één met de hele 
kerkgemeenschap. Om de 
communie te mogen ontvangen, 
moet je eerst gedoopt zijn. De 
meeste kinderen worden 
gedoopt als ze een baby zijn en 
doen hun eerste heilige 
communie als ze in groep 4 
zitten (zeven of acht jaar).  
De gebruikelijke leeftijd om het 
vormsel te ontvangen is twaalf 
of dertien jaar.  
 
 
 
 

 
 
Eucharistie 
 

De officiële naam voor de 
communie is ‘sacrament van de 
eucharistie’. Eucharistie komt 
uit het Grieks en betekent 
‘dankzegging’. In de 
eucharistieviering – de 
kerkdienst waarin dit sacrament 
een centrale plaats inneemt – 
spreekt de priester een groot 
dankgebed uit over het brood 
en de wijn, die samen de  
offergaven vormen voor de 
maaltijd van de Heer. Tijdens 
dat gebed veranderen het brood 
en de wijn in het Lichaam en 
Bloed van Christus. 
 
Communicanten, alvast onze 
hartelijke gelukwensen met het 
ontvangen van jullie Eerste H. 
Communie. 
 
 
 
 



 
- 4 - 

 

Kruisweg 
 
In de St. Antoniuskerk is de 
kruisiging en de dood van 
Jezus uitgebeeld in de kruis-
weg van de bekende beeld-
houwer Paul Grégoire.  
In 1951 kreeg hij de opdracht 
een kruisweg te beeldhouwen 
voor de Mariaparochie in 
Besoyen, die in dat jaar haar 
100-jarig bestaan vierde. In 
2000 werd de Mariakerk aan 
de eredienst onttrokken. De 
zandstenen kruisweg werd uit 
de muren geslepen en tijde-
lijk opgeslagen om later in de 
verbouwde Antoniuskerk een 
plaats te krijgen. Kort voor 
de Goede Week in 2004 werd 
de kruisweg – in ijzeren 
frames- in de Antoniuskerk 
geplaatst. Op Goede Vrijdag 
vond de officiële ingebruik-
name plaats. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
I  Jezus wordt ter dood 
veroordeeld 
Ofschoon Pilatus geen schuld 
in Jezus vond, liet hij Hem 
geselen en leverde Hem over 
om Hem ter dood te laten 
brengen. 
Hier wordt een mens tot in 
zijn diepste waardigheid 
ontkend.  
Hier wordt een mens een 
voorwerp van willekeur. 
Hier wordt een mens tot 
speelbal van meedogenloze 
machten en berekening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Jezus neemt het zware 
kruis op zich 
Jezus droeg zelf zijn kruis. Hij 
was gekomen met open han-
den en als kwetsbaar mens; 
Hij neemt nu het lijden op 
zich. Tot het einde toe zal hij 
dit kruis dragen om het over 
te dragen in de handen van 
zijn Vader in de hemel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Jezus valt voor de 
eerste keer 
Het kruis is te zwaar. Jezus 
bezwijkt onder het gewicht, 
zijn draagkracht is niet groot 
genoeg. Het onrecht is te 
groot om te torsen. Hij moet 
verder. Hoe? Hij raakt in 
zichzelf gekeerd, denkt alleen 
aan de pijn. Wanhopig kijkt 
Hij om zich heen, wie helpt 
mij?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Jezus ontmoet zijn 
bedroefde moeder 
Niemand kan zonder zijn 
moeder, ook Jezus niet. Zij 
staat langs de weg die Jezus 
gaat, machteloos en biddend. 
Zij helpt Hem de kracht te 
vinden het kruis te dragen. 
Een oogopslag is een wereld 
van begrip. Samen gaan zij 
verder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Simon helpt Jezus het 
kruis dragen 
God zij dank zijn er niet al-
leen toeschouwers maar ook 
helpers. Dat mocht ook Jezus 
ervaren. Simon blijkt bereid 
om het vernederende kruis 
van Jezus mede te dragen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI Veronica reikt Jezus de 
zweetdoek 
Vrouwen leggen vaak een on-
gelooflijke moed aan de dag. 
In heel zijn openbaar leven 
kon Jezus rekenen op de hulp 
van vrouwen. Ook in zijn ont-
luistering wijken zij niet van 
zijn zijde, zij overwinnen hun 
angst. Veronica is daar een 
voorbeeld van. Zij reinigt zijn 
geschonden gelaat.   
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VII Jezus valt voor de 
tweede keer 
Eén keer vallen is erg, twee 
keer vallen is vernederend. 
Jezus heeft deze vernedering 
ondergaan. Het lijden was 
niet meer te overzien. Hij 
nam de last van de wereld op 
zich en moest ervaren dat 
ook hijzelf gedragen moest 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII Jezus bij de wenende 
vrouwen 
Anderen troosten, terwijl je 
zelf ten dode bedroefd bent, 
lijkt een onmogelijke taak. 
Jezus heeft, ondanks zijn lij-
den, nog aandacht voor de 
mensen buiten hem. Wat 
hem overkomt, kan morgen 
hun zonen overkomen. Zij 
huilen over hem, zij huilen 
over zichzelf. Hij wordt door 
medelijden overmand wan-
neer Hij de treurende vrou-
wen ziet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX Jezus valt voor de 
derde keer 
Driemaal vallen is te veel. 
Jezus is volkomen machte-
loos, hulpeloos en uitgeput. 
Hij kan niet meer. Hij voelt 
alleen maar pijn. Toch moet 
Hij verder.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X Jezus wordt van zijn 
kleren beroofd 
Beroofd worden van alles wat 
je dierbaar is, zelfs van je 
kleren, is de meest ontluiste-
rende ervaring die je mee 
kunt maken. Jezus werd ont-
daan van wat Hem bescher-
ming gaf en hem dierbaar 
was. Zo deelde Hij het lot van 
mensen die leven na geweld 
dat zij hebben ondergaan.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI Jezus wordt aan het 
kruis geslagen 
Hij werd als crimineel be-
schouwd en daarom als een 
onmens aan het kruis gena-
geld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII Jezus sterft aan  
het kruis 
Toen riep Jezus met luide 
stem: Vader, in uw handen 
leg ik heel mijn leven. Na 
deze woorden boog Hij het 
hoofd en stierf. Iedereen 
sterft eens. Een christen 
staat door Jezus vaak in oog 
met het sterven als een vol-
ledige overgave aan God. 
Sterven is niet iets wat je 
overkomt, maar iets dat je 
zelf doet, aan de hand van 
Jezus je overgeven aan God 
de Vader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII Jezus wordt van het 
kruis genomen 
Maria ontvangt Jezus terug. 
Dezelfde schoot die Hem 
eens heeft gebaard, is nu zijn 
rustplaats. Wat we zien is 
een terechtgestelde, die ein-
delijk van zijn lijden verlost 
is. Wat we verwachten is zijn 
opstanding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV Jezus wordt in het 
graf gelegd 
Jezus rust in het graf in 
afwachting van zijn opstan-
ding. Wij allen zullen hem 
mogen volgen door dood 
naar verrijzenis. 
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Contact 
 

Voor allerlei zaken die onze 
parochie betreffen, kunt u 
contact opnemen via de 
website: 
http://www.sintjanwaalwijk.n
l/contact/secretariaat/ 
 
 

 Secretariaat: 
 Kerkhof: 
 Financiën: 
 Kerkleden: 
 Vrijwilligers: 
 Redactie parochieblad: 
 Drukwerk 
 
Misteksten 
beschikbaar in Pools 
 

Speciaal voor de in Waalwijk 
verblijvende Polen zijn voor 
de zondagsviering in de Sint 
Janskerk misteksten in hun 
landstaal beschikbaar, zodat 
zij o.a. de lezingen in het 
Pools kunnen volgen. 
 
Vastenactie 2018 
 

Dit jaar zamelen we geld in 
voor een project in Mbala in 
Zambia (Afrika). De Zusters 
van het Heilig Hart van Jezus 
en Maria helpen daar kinde-
ren en volwassenen die het 
moeilijk hebben. De zusters 
zijn een weeshuis gestart, 
Sunsuntila. Dit weeshuis en 
de Victor Braun school (voor 
gehandicapte kinderen) heb-
ben leermiddelen en speel-
materialen nodig. Voor de 
lichamelijk gehandicapte 
kinderen zijn ook speciale 
spullen nodig, zoals een 
hometrainer en looprekken. 
 

In de veertigdagentijd staat 
in onze parochiekerken een 
doos of bus waar u het vas-
tenzakje met uw bijdrage in 
kunt deponeren. 
Alvast bedankt voor uw gift! 
 
Noisy People zingt uit 
Jesus Christ 
Superstar 
 

Op zaterdag 24 maart (Palm-
zondag) luistert het koor 
Noisy People de viering in de 
St. Antoniuskerk (18.30 uur) 
op met liederen uit Jezus 
Christ Superstar. Deze rock-
opera met muziek van 
Andrew Lloyd Webber en 
tekst van Tim Rice werd in 
1970 uitgebracht als album 
en werd vervolgens als musi-
cal op de planken gebracht in 
Londen en op Broadway. 
 
De kerkbezoekers zullen aan 
het einde van de viering wor-
den ingelicht over de viering 
van het 50-jarig bestaan van 
Noisy People dit jaar.  
 
Parochieblad 
 

Het laatste parochieblad voor 
de zomerstop verschijnt op 
15/16/17 mei a.s. Copij voor 
dit Pinksternummer kunt u 
inleveren tot woensdag 2 mei 
op het parochiecentrum (De 
Genestetstraat 1).   
Of via de website: 
http://www.sintjanwaalwijk.n
l/contact/secretariaat/ 
 
Jaarlijkse ontmoeting 
Vlaamse en Neder-
landse bisschoppen 
 

Op 6 februari jl. vond de 
jaarlijkse ontmoeting tussen 
de Vlaamse en Nederlandse 
bisschoppen plaats, dit keer 
in het bisdomshuis van  
’s-Hertogenbosch.  
De interreligieuze dialoog 
kwam ter sprake omdat de 
Vlaamse bisschoppen zien 

dat onder de bevolking, met 
name in de grote steden als 
Brussel, meer dan dertig pro-
cent van de bevolking moslim 
is. De vraag is wat dat bete-
kent voor de aanwezigheid 
van religie in de samenleving 
en de interreligieuze dialoog 
en wat dit gaat betekenen 
voor de katholieke geloofs-
gemeenschap. 
Verder werden resultaten 
gedeeld naar aanleiding van 
de enquête die in opdracht 
van het Vaticaan is gehouden 
in de verschillende kerkpro-
vincies ten behoeve van de 
bisschoppensynode over 
jongeren die in oktober 2018 
zal worden gehouden. 
Ook werden de Vlaamse bis-
schoppen geïnformeerd over 
de discussie in Nederland met 
betrekking tot ‘Voltooid leven’ 
waar in Nederland een breed 
maatschappelijk debat over 
wordt gevoerd. 
Na een boeiende bespreking 
van de verschillende onder-
werpen baden de bisschop-
pen samen het middaggebed 
in de kapel van het St. Jans-
centrum, waarna er gegeten 
werd in de brasserie van het 
Noord Brabants museum. 
 
Deurcollecte Curicó 
7-8 april 2018 
 

De deurcollecte is bestemd 
voor ouderen in Curicó, onze 
zusterparochie in Chili. Veel 
ouderen hebben weinig geld 
of geen geld voor een warme 
maaltijd.  
Stichting M.O.V. Waalwijk-
Zuid maakt iedere maand 
geld over, zodat zij een war-
me maaltijd krijgen. U kunt 
ons project ook steunen door 
donateur te worden of een-
maal geld over te maken op 
bankrekening  
NL73 INGB 0000 0707 77. 
  

De Stichting M.O.V. Waalwijk 
heeft de ANBI-status. 
 

Ko
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Subsidie voor herstel 
vloer Bartholomeus-
kerk Waspik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de 400.000 euro subsidie 
van de provincie Noord-
Brabant kan de parochie Sint 
Jan de Doper aan de slag met 
het herstel van de verzakte 
vloer van de St. Bartholo-
meuskerk in Waspik.  
Het is door de verzakking een 
beetje gevaarlijk, mensen 
kunnen struikelen. Volgens 
de heer Passier (in het kerk-
bestuur verantwoordelijk 
voor het vastgoed) zijn in de 
kerk de gevaarlijkste stukken 
gemarkeerd met gele tape. 
Hij hoopt dat de herstelwerk-
zaamheden over enkele 
weken kunnen beginnen. 
 
De stenen vloer van de 
waterstaatskerk uit het 
midden van de 19e eeuw is 
vanwege de slappe onder-
grond verzakt. Vorig jaar was 
het verzakte priesterkoor al 
hersteld. Die klus kostte een 
kleine 300.000 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paramentengroep 
 
Een vijftal dames vormt 
samen de paramentengroep. 

Om de veertien dagen treffen 
wij ze aan in het parochie-
centrum. Zij verrichten 
herstel- en naaiwerkzaam-
heden aan de liturgische ge-
waden en andere stoffen 
voorwerpen die gebruikt 
worden in onze parochie-
kerken. Wij zijn de dames 
zeer erkentelijk hiervoor!   
 
 
Bedevaart  
Heusden-Kevelaer 
 
Elk jaar, in het laatste volle 
weekend van juli (28 en 29 
juli 2018), pelgrimeert onze 
parochie naar Kevelaer. Wij 
sluiten daarbij aan bij de 
‘Onze Lieve Vrouwe Broeder-
schap der Processie van 
Heusden en Onderhoorige 
Plaatsen naar Kevelaer’. De 
oprichting dateert van 1755.  
Een pelgrimage houdt een 
mix in van devotie, religie-
beleving, bemoediging en 
ontmoeting, inspanning, 
vroomheid en gezelligheid. 
Deze kunnen heel goed hand 
in hand gaan. En waar men 
bijvoorbeeld in de Bossche 
Sint-Jan even bij Maria 
binnen loopt, ga je bij Maria 
in Kevelaer echt op bezoek. 
 
Nadere informatie over deze 
bedevaart treft u aan in het 
mei-nummer van het paro-
chieblad.  
 
 
Bisdom inventariseert 
Kunst in parochies op 
nieuwe manier 
 
Het bisdom van Den Bosch 
gaat de komende tijd in sa-
menwerking met de paro-
chies de in de rooms-katho-
lieke kerken aanwezige ker-
kelijke kunst opnieuw inven-
tariseren. “Alle religieuze 
voorwerpen worden 
ingevoerd in een nieuw digi-

taal registratiesysteem”, zegt 
Freek van Genugten van de 
Diocesane Commissie Kerke-
lijk Kunstbezit (DCKK). Voor 
de inventarisatie zoekt het 
bisdom betrokken vrijwilligers 
die affiniteit hebben met 
religieuze kunst.  
 

Iedere parochie bezit religi-
euze kunst. Het gaat om ge-
bruiksvoorwerpen en devotie-
voorwerpen: heiligenbeelden, 
kelken, altaren, kazuifels, 
schilderijen et cetera. “Stuk 
voor stuk objecten met bete-
kenis: ons religieus erfgoed 
vertelt verhalen van ons 
geloof”, zegt van Genugten. 
“Parochies en bisdom zijn 
samen verantwoordelijk voor 
het behoud van dat religieus 
erfgoed. We werken daarom 
voortdurend aan een zo com-
pleet en actueel mogelijk 
overzicht van alle kunstobjec-
ten. De komende tijd gaan 
we dat op een nieuwe ge-
standaardiseerde manier 
doen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gezellige middag voor 
zieken  
 
Ieder voorjaar organiseert de 
‘werkgroep ziekenbezoek’ 
(van de voormalige Sint 
Antoniusparochie) een gezel-
lige middag voor de zieken 
die de dames regelmatig 
bezoeken. Voor deze middag 
in het voorjaar staan o.a 
muziek, een loterij en een 
koffietafel met alles erop en 
eraan gepland. U kunt de 
datum alvast noteren:  
 
dinsdagmiddag 10 april 2018. 
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St. Antoniuskerk 
 
 
Zaterdag 24 maart 2018 
 
Palm- of Passiezondag 
 
18.30 uur: 
Eucharistieviering / Palmwijding 
Zang: Noisy People 
(Liederen uit Jesus Christ 
Superstar) 
 
Maandag 26 maart 2018 
 
19.00 uur: Oecumenische 
Vesperviering 
 
Donderdag 29 maart 2018 
 
Witte Donderdag 
 
18.30 uur: 
Eucharistieviering met 
communicanten 
Zang: Gemengd Antoniuskoor 
 
Vrijdag 30 maart 2018 
 

Goede Vrijdag 
 

11.00 uur: Kruisweg 
Zang: Samenzang 
 

15.00 uur: Kruishulde 
Zang: Gemengd Antoniuskoor 
 
Zaterdag 31 maart 2018 
 
Pasen – Paaswake 
 

21.00 uur: Paaswake 

St. Bartholomeuskerk 
 
 
Zondag 25 maart 2018 
 

Palm- of Passiezondag 
 

10.00 uur: 
Eucharistieviering / Palmwijding 
Zang: Theresiakoor 
 

 
Woensdag 28 maart 2018 
 

09.00 uur: Eucharistieviering 
 

 
Donderdag 29 maart 2018 
 

Witte Donderdag 
 

19.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Bartholomeuskoor 
 

 
Vrijdag 30 maart 2018 
 

Goede Vrijdag 
 

15.00 uur: Kruisweg 
Zang: Samenzang 
 
19.00 uur: Kruishulde 
Zang: Theresiakoor 
 

 
Zaterdag 31 maart 2018 
 

Pasen – Paaswake 
 

21.00 uur: Paaswake 
Zang: Bartholomeuskoor 
 

 
Zondag 1 april 2018 
 

Eerste Paasdag 
 

10.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Theresiakoor 
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St. Janskerk 
 
 
Zondag 25 maart 2018 
 

Palm- of Passiezondag 
 

10.00 uur: 
Gezinsviering / Palmwijding / 
kindernevendienst 
Zang: Gemengd koor St. Jan 

 
 
Vrijdag 30 maart 2018 
 

Goede Vrijdag 
 

11.00 uur: Kruisweg 
Zang: Gemengd koor St. Jan 
 
20.00 uur:  
Jesus Christ Superstar 
Zang: Rainbow Swing 

 
 
Zondag 1 april 2018 
 

Eerste Paasdag  
 

10.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Gemengd koor St. Jan 
Krönungsmesse (W.A. Mozart) 

 
Maandag 2 april 2018 
 

Tweede Paasdag 
 

10.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Samenzang 
 

G
O

E
D

E
 W

E
E

K
 E

N
 P

A
S

E
N

 
Attentie! 
 
In de Goede Week komen de doordeweekse eucharistievieringen in de  
St. Antoniuskerk (donderdag om 09.00 uur) en in de St. Janskerk (vrijdag 
om 09.00 uur) te vervallen. 

 
 

Gods barmhartigheid is 
veel groter 
 

Zelfs aan het kruis heeft Hij 
niets anders te zeggen dan 
woorden van vergiffenis. 
“Vader, vergeef het hun, want 
zij weten niet wat ze doen.’ 
Het lijden van Christus is het 
zekerste bewijs van de nederig-
heid van God. 
 

Wanneer er iets gebeurt, 
wanneer wij vallen, laat ons 
dan onthouden dat de Vader 
een barmhartige Vader is. Hij 
zal altijd vergeven. 
 
Moeder Theresa 1910-1997 
Uit: Een hart om lief te hebben 
Uitgeverij: Kok 2016 
 



 
- 10 - 

 

Liturgiekalender  
 
 
 
 

Doordeweekse Eucharistievieringen 
 

    Dag                     Kerk                       Tijd 
 

Dinsdag Antoniushof - kapel 
(naast hoofdingang, links) 

18.30 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 7 apr 18.30 St. Antonius* 
Gezinsviering 
Eerste Communie 

Noisy People 

Za 7 apr 19.00 St. Bartholo- 
meus* 

The Future 

Zo 8 apr 10.00 St. Jan* 
 

Herenkoor 
St. Jan 

 

* Collecte Curicó (Chili) 

 
3e zondag van Pasen 
 
 

Za 14 apr 18.30 St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 15 apr 10.00 St. Bartholomeus Theresiakoor 
 

Zo 15 apr 10.00 St. Jan 
Eerste Heilige 
Communie 

Samenzang 

 

 
4e zondag van Pasen 
 
 

Za 21 apr 18.30 St. Antonius* 
 

Noisy People 

Za 21 apr 19.00 St. Bartholo- 
meus* 

Bartholo- 
meuskoor 

Zo 22 apr 10.00 St. Antonius* 
Eerste Heilige 
Communie 

Samenzang  

Zo 22 apr 
 

10.00 St. Jan* Samenzang 

* Collecte Roepingenzondag 

 
5e zondag van Pasen 
 
 

Za 28 apr 18.30 St. Antonius  
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 29 apr 10.00 St. Bartholomeus 
 

Samenzang 
  

Zo 29 apr 10.00 St. Jan  
 

Herenkoor 
St. Jan 

6e zondag van Pasen 
 
 

Za 5 mei 18.30  St. Antonius 
 

Samenzang 
 

Za 5 mei 19.00 St. Bartholomeus  Samenzang 
 

Zo 6 mei 10.00 St. Jan 
 

Herenkoor 
St. Jan 

 

 
Hemelvaart van de Heer 
 
 

Do 10 mei 10.30  St. Bartholomeus 
Eerste Heilige 
Communie 

The Future 

Do 10 mei 
 

10.00 St. Jan Gemengd 
koor St. Jan 

 

 
7e zondag van Pasen 
 
 

Za 12 mei 18.30  St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 13 mei 10.00 St. Bartholomeus 
 

Theresiakoor 

Zo 13 mei 10.00 St. Jan  Herenkoor 
St. Jan 

 

 
Pinksteren 
 
 

Za 19 mei 18.30  St. Antonius 
 

Noisy People 

Zo 20 mei 10.00 St. Bartholomeus  Bartholo- 
meuskoor 

Zo 20 mei 
 

10.00 St. Jan Gemengd 
koor St. Jan 

 
Tweede Pinksterdag 
 

Ma 21 mei 10.00 St. Jan 
 

Samenzang 

 
Drievuldigheidszondag 
 

Za 26 mei   18.30 St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 27 mei   10.00 St. Bartholomeus 
 

Samenzang 

Zo 27 mei 10.00 St. Jan Samenzang 
met koor 

 
Sacramentszondag 
 
 

Za 2 juni  18.30 St. Antonius 
 

Noisy People 
  

Za 2 juni 19.00 St. Bartholomeus The Future 
 

Zo 3 juni 10.00 St. Jan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastkoren 
 

 

Dag van de Wereldkerk 
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The Passion 2018 gaat naar 

De Bijlmer 
 
29 maart 2018, 20.30 uur, live bij EO en KRO-
NCRV op NPO 1 
 
De achtste editie van The Passion vindt op 29 
maart 2018 plaats in Amsterdam Zuidoost. Dit 
stadsdeel, dat in 2018 vijftig jaar bestaat, is in al 
zijn veelzijdigheid bij uitstek geschikt om als 
decor te dienen voor de eigentijdse muzikale 
vertolking van het verhaal over het lijden en 
sterven van Jezus. Een rauw, maar troostrijk 
verhaal tegen de achtergrond van een wijk die 
bekend is met verdriet en tegenslag, maar ook 
met wederopbouw en veerkracht. Dit jaar heeft 
The Passion het thema ‘ik zie jou’.  
 
Stadsdeelvoorzitter Muriël Dalgliesh van 
Amsterdam Zuidoost: “Dit jaar staan we uit-
gebreid stil bij het 50-jarig bestaan van dit 
bijzondere stukje Amsterdam. The Passion is 
voor ons een van de hoogtepunten van deze 
viering. Zuidoost bruist en leeft, is een 
broedplaats voor talent en is volop in ontwik-
keling. Wij zijn er trots op om dat via The Passion 
met Nederland te delen.”  
 

Ik zie jou 
  

The Passion staat dit jaar in het teken van het 
thema ‘ik zie jou’. In onze dichtbevolkte 
hoofdstad waar mensen naast elkaar, maar vaak 
ook langs elkaar heen leven, wil The Passion dit 
jaar een verhaal brengen dat gaat over omzien 
naar elkaar. 
 
Arjan Lock, directeur van de EO: “De Bijlmer is 
één van de verrassendste buurten van 
Nederland. Zo zijn er maar liefst 150 kerken in 
dit stadsdeel te vinden. Ook dit jaar werken we 
samen met de lokale kerken om het verhaal van 
het leven, lijden en sterven van Jezus aan zoveel 
mogelijk mensen te vertellen. Hij ging tenslotte 
voorbij aan vooroordelen en zorgde dat mensen 
zich gezien voelen. Die boodschap zetten we dit 
jaar centraal.” 
 

KRO-NCRV directeur Yvonne de Haan: “Dat we 
het eeuwenoude paasverhaal dit jaar samen 
gaan beleven in De Bijlmer kan met recht een 
hoogtepunt genoemd worden. Nooit eerder 
vertelden we het verhaal van The Passion vanaf 
een plek met zo’n gemêleerd bevolking: de 
Bijlmer, waar maar liefst 130 verschillende 
nationaliteiten samenkomen. The Passion 2018 
staat voor diversiteit en verbinding”. 
 
The Passion wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Protestantse Kerk in Nederland, het Leger des 
Heils en Amsterdam Zuidoost. Met onder andere 
Kansfonds is het gesprek nog gaande over hun 
deelname. The Passion wordt in opdracht van de 
EO en KRO-NCRV geproduceerd door Eye2Eye 
Media. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.thepassion.nl/ 
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Judas: Jeangu Macrooy 
Petrus: Brainpower 
Pilatus: Arjan Nederveen 
Verslaggever: Bert van Leeuwen 
 

Cast 
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‘Toekomst Religieus Erfgoed’ gaat 

kerken tellen 
 
Vaak worden de volgende vragen gesteld:  
hoeveel kerken zijn er precies in Nederland, 
hoeveel kerken staat sluiting te wachten en wat 
is hun herbestemming? Tot op heden was hier 
geen centrale registratie van, maar daar gaat 
verandering in komen. ‘Toekomst Religieus 
Erfgoed’ wil alle gegevens in kaart gaan brengen. 
 

Duizenden kerkgebouwen, kloosters 
en synagogen 
Na een eerste benadering zijn er ongeveer 5.500 
kerkgebouwen, kloosters en synagogen in 
Nederland. Kerkeigenaren hebben de 
verwachting dat de komende 10 jaar er naar 
schatting tussen de 1.500 en 4.500 van deze 
gebouwen hun oorspronkelijke functie zullen 
verliezen. Deze schatting wil men nu gaan 
omzetten naar feiten.  
 

“Als de data straks op orde zijn, kunnen we 
antwoorden geven op de vragen die hierboven 
zijn gesteld. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed is daartoe begonnen om de eigen 
gegevens over de rijksmonumentale kerken op te 
schonen. Die data liggen er nu en worden 
gekoppeld aan GIS-systemen”, zo staat 
beschreven op de website van ‘Toekomst 
Religieus Erfgoed’. De verschillende 
initiatiefnemers hebben al een begin gemaakt 
door illustraties te maken van rijksbeschermde 
kerken op de kaart van Nederland. De verdere 
uitwerking en invulling hiervan zorgt ook voor 
vragen. Zo wil men bekijken hoe de verschillende 
types kerktorens ook op de kaart gezet kunnen 
worden en wat dit zegt over bouwgebruiken in de 
verschillende regio’s.  
 

Start is gemaakt 
Tijdens een bijeenkomst met vertegenwoor-
digers van kerkeigenaren, provincies, ge-
meenten, de RCE en andere erfgoedinstellingen 
begin februari is er besproken welke gegevens er 
bij de verschillende organisaties zijn. Ook wil 
men kijken of de initiatieven waar de 
verschillende organisaties mee bezig zijn aan 
elkaar te koppelen zijn. Daarbij is het de 
bedoeling om interessante issues in beeld te 
brengen, een profiel per provincie op te leveren 
en bepaalde thema’s uit te lichten, zoals 
kerktorens of orgels. Deze data moeten 
uiteindelijk openbaar worden in een publicatie. 
(Bron: Toekomst Religieus Erfgoed) 

Televisievieringen vanuit de 

Jozefkerk in Helmond 
 
Iedere zondagochtend wordt er op NPO2 om 
10.30 uur een eucharistieviering uitgezonden op 
de televisie. De eucharistievieringen komen uit 
alle delen van het land. De bisdommen hebben 
ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van 
geloof en kerk vanaf verschillende locaties te 
laten zien. 
 
Ieder bisdom komt zeven keer per jaar aan bod, 
iedere bisschop gaat één keer per jaar live in een 
eucharistieviering op televisie voor. Er is gekozen 
voor diversiteit van vieringen uit het hele land 
omdat dit ook beter aansluit bij de religieuze 
zoeker van deze tijd en recht doet aan de 
regionale eigenheid van de bisdommen. 
 
De afgelopen drie jaar kwamen de uitzendingen 
voor het bisdom ’s-Hertogenbosch uit de 
Petrusparochie te Uden. Vanaf 2018 komen de 
vieringen uit de Jozefkerk van de parochie Heilige 
Lambertus in Helmond. Op 25 februari jl. werd de 
eerste viering vanuit Helmond uitgezonden. 
Celebrant is doorgaans pastoor Erik Seidel. 
�
�
�
�
�
�
�
�

�

Concert in St. Janskerk 
 
Alle concerten zijn op zondag en beginnen om 
14.30 uur. 
De entree is gratis. Na afloop wordt om een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. U bent van harte 
welkom! 
 
15 april 2018: Amicitia 
Oratoriumkoor uit Uithoorn 
 
 
 

‘Vrienden van Sint Jan de Doper’ 

http://vriendensintjanwaalwijk.nl/ 

https://www.facebook.com/vriendensintjanwaalwijk/ 
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Beste trouwe parochianen, 
 
1968-2018 Noisy people 50 jaar 
Tijd voor een feestje 
 
Hoe kunnen we dat beter doen dan dit samen met u als trouwe luisteraar te vieren. 
 
Dit gaan we doen door de studio’s in te gaan voor een opname van een CD.  
De CD heeft als thema COLORS (KLEUREN).  
Ook op deze CD staan nummers die u zeker bekend in de oren zullen klinken. 
 
We willen alle parochianen in de gelegenheid stellen om deze CD te bestellen met voor-
inschrijving. Zo bent u er zeker van dat u in het bezit komt van de CD die ter gelegenheid van 
ons jubileum voor u wordt opgenomen. 
De prijs voor deze CD bedraagt € 10,00 per stuk. 
 
Bij interesse voor deze CD kunt U deze vanaf nu bij ons bestellen. 
Op de zaterdagen dat wij zingen (1e en 3e) staat er achter in de kerk een bus/doos waar u 
onderstaande invulstrook samen met het geld in een enveloppe kunt doen. 
(er kan alleen contant worden betaald). 
 
Tijdens de Jubileummis op zaterdag 17 november wordt de CD feestelijk gepresenteerd en 
uitgereikt. Mocht u onverhoopt niet bij deze viering aanwezig kunnen zijn, wordt de CD door 
ons bij U thuisgebracht. 
 
We hopen er samen met u een mooi feestjaar van te maken. 
 
Hartelijk dank, 
 
Koor “Noisy People” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie over het jubilerende koor ‘Noisy People’ zie de website: 
www.noisypeople.nl 

�

1968  - 2018 

50 jaar
Noisy People 

 
Voorinschrijving CD – 50 jaar Noisy People 
 
Naam:   ………………………………………………………………………. 
 
Adres:   ………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer:  ………………………………………………………………………. 
 
Aantal CD’s:  ………………………………………………………..............   
�
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                               Actuele berichten uit onze parochie  

                                   treft u aan op de website: 

 

www.sintjanwaalwijk.nl 

 

 

Deuren openzetten

 

Deuren openzetten ….. 
 
Of je nu gelovig bent of niet, je moet er haast wel bewondering voor hebben: die man die zich 
liet martelen en kruisigen voor zijn geloof, die zijn leven gaf in de overtuiging dat zijn geloof dit 
offer waard was. Wat moet hij zich eenzaam hebben gevoeld, hangend aan dat kruis, wetende 
dat hij ging sterven, van God en alleman verlaten…en toch: “In Uw handen beveel ik mijn 
geest”.  Hij had niemand iets gedaan en toch werd hij gedood. Ook nu zijn er mensen die hun 
leven willen geven voor hun geloof. Maar niet zonder anderen in hun gewelddadige dood mee 
te nemen. Zij laten zichzelf ontploffen met moordende bomgordels aan, schieten in het wilde 
weg, willen zoveel mogelijk slachtoffers maken, terwijl ze weten dat ze zelf ook niet levend uit 
de door hen gecreëerde hel zullen  komen. Wij noemen hen terroristen; anderen noemen hen 
helden of martelaars. Extremisme, in welke vorm dan ook, beangstigt mij. Ik vraag me altijd af 
waar de scheidslijn ligt. Wanneer is iemand een idealist en wanneer wordt hij een extremist? 
Hoe kan iemand geloven dat het offeren van zelfs kleine kinderen een heilig doel kan dienen? 
Wanneer verandert het goede in het kwade? Waardoor radicaliseert iemand? Ik geloof dat star-
heid een voedingsbodem is voor extremisme. Als we allemaal terugkruipen in ons eigen gelijk 
en de deuren naar buiten stevig op slot gooien, is er geen dialoog meer mogelijk. Iemand zei 
onlangs tegen mij: “Ik voel dat er weer deuren opengezet worden, dat er weer naar ons ge-
luisterd wordt.” Maar als iemand de deur naar jou openzet, moet je zelf ook niet aan de klink 
blijven hangen. Als je een deur openzet, moet je ook bereid zijn om offers te brengen: wellicht 
moet je je grootste gelijk opofferen, of je eigendunk. Misschien moet je gaan inzien dat jij het 
niet altijd het beste weet. Je moet je wrok inslikken en de ander vergeven. Je moet je houding 
van de beledigde onschuld laten varen en bereid zijn om te luisteren, ẻcht te luisteren. Je moet 
beseffen dat je nog steeds je doel kunt bereiken, maar daarvoor een lange omweg moet ma-
ken. En bovenal moet je dan samenwerken met je voormalige tegenstander. Alleen dan kan de 
deur geopend blijven. Dat is helemaal niet zo gemakkelijk. We houden zo graag vast aan ons 
standpunt en de zekerheid dat onze principes de juiste zijn, en alleen ons geloof het ware is. 
De deur open zetten brengt onzekerheid met zich mee: het zou wel eens heel koud kunnen 
worden en al onze zekerheden worden op de tocht gezet. Maar van de andere kant: er kan een 
frisse wind gaan waaien door onze stoffige ideeën. Er kan warmte binnenkomen die het ijs 
ontdooit. En dan is er veel meer mogelijk dan je ooit zou kunnen bevroeden. Dat geldt op aller-
lei niveaus, zowel op het grote wereldtoneel, als in onze kleine gemeenschap. Laten we de deur 
naar elkaar openzetten, wellicht eerst voorzichtig op een kier en, als we elkaar dan goed 
verstaan, wagenwijd.  
 
Gerri 
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Parochiekroniek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door het sacrament van het H. Doopsel 
worden/werden in onze parochiegemeen-schap 
opgenomen: 
 
04 maart 2018 – St. Antoniuskerk 
Chaylinn Vermeer, dochter van Erik Vermeer en 
Miranda van Balkom 
 
04 maart 2018 – St. Janskerk 
Luca Simons, zoon van Bas Simons en Ageeth 
van Helden 
 
18 maart 2018 – St. Antoniuskerk 
Rilano Blankert, zoon van Rienaldo Blankert en 
Latoya de Laat  
 
Onze hartelijke gelukwensen 
 
 
 
 
Inzegening kerkelijk huwelijk 
 
20 april 2018 – St. Janskerk 
Berry van Rosmalen & Miranda de Wind 
 
O2 mei 2018 – St. Bartholomeuskerk 
Cees Poortman & Ania Joniec 
 
Onze hartelijke gelukwensen 
 

 

 
 

Samen met familie en vrienden namen wij tijdens 
een uitvaartdienst afscheid van hen die door de 
dood uit ons midden zijn heen- gegaan: 
 
30 januari 2018 – St. Antoniuskerk 
Jo Verdijk – van Dongen  85 jaar 
 
02 februari 2018 – St. Janskerk 
Toos Aerts – Buijs   89 jaar 
 
03 februari 2018 – St. Antoniuskerk 
Ad Wijkmans    90 jaar 

 
02 februari 2018 – Aula Bloemendaal 
Corry Contineau – van de Ven 86 jaar 
 
08 februari 2018 – Crematorium Maaslanden 
Gerard Kleijberg   77 jaar 
 
09 februari 2018 – St. Antoniuskerk 
Maria Zourides – van Hest  85 jaar 
 
14 februari 2018 – Crematorium Maaslanden 
Joke Pannebakker – Loos  78 jaar 
 
24 februari 2018 – St. Janskerk 
Wilhelmina Brok – Vrinten  93 jaar 
 
24 februari 2018 – St. Antoniuskerk 
Agnes van Leeuwen – de Greef 82 jaar 
 
01 maart 2018 – St. Janskerk 
Diny Verschure – van de Water 69 jaar 
 
09 maart 2018 – St. Antoniuskerk 
Johanna Suermondt – Vermeer 81 jaar 
 
13 maart 2018 – Crematorium Maaslanden 
Tonny van Os – Willems  96 jaar 
 
15 maart 2018 – St. Antoniuskerk 
Nono de Jongh   89 jaar 
    
Mogen zij rusten in vrede 
 

 
 

 
 
 

Bij een overlijden 
 
Sterven is kilte ervaren 
waar gisteren nog dromen rond je geweven 
werden. 
 

Sterven is de plannen opbergen 
die gisteren nog hoop en toekomst boden. 
 

Sterven is deemoedig knielen voor God 
waar gisteren eigen kracht volstond, 
met tranen in de ogen. 
 

Maar ook hopend dat God alles uiteindelijk ten 
goede keert 
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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. 
Ook zij die dit jaar afscheid hebben genomen, zijn van harte welkom! 
 

Als datum is gekozen voor: 

Woensdag 18 april 2018 
 

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 aanmeldingstrook 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 per e-mail aanmelden via de website: 
 

                   http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/ 
 

Wij hopen velen van u op woensdag 18 april in Zidewinde te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groeten 
Namens het parochiebestuur, 
 
Commissie medewerkers 

 
Aanmeldingsstrook vrijwilligersavond - 18 april 2018 

 
Vrijwillig(st)er van  parochiekern Waalwijk /  parochiekern Waspik 
 
Naam:  Dhr./mevr. …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lid van koor / werkgroep: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

U kunt dit strookje tot 4 april a.s. inleveren of opsturen aan een van onderstaande 
adressen: 
 

 Parochiecentrum/secretariaat (St. Antoniuskerk), De Genestetstraat 1, 5144 SN Waalwijk 
 Secretariaat parochiekern Waspik (Oude pastorie), Kerkstraat 1, 5165 CE Waspik 
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