December ‘14
Colofon
Jaargang 2
December 2014
Pastoraal team:
z Pastoor/deken
M. Dorssers
tel.: 0416 - 33 21 81
z Pastor Nguyen Duc Minh
tel.: 06 – 10651088 of
0416 – 79 50 89
z Diaken A. van Diessen
tel.: 06-22840500 of
0416 - 33 35 31
z Pastoraal assistente:
mw. A. Maaywee-de Kort
tel.: 06-25461048
z Pastoraal assistente:
mv. 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.

Parochieblad

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

Een lichtpuntje in donkere tijden

Nieuw leven biedt hoop in donkere tijden. Maria beval, ver van
huis, van haar kind. Enkele weken geleden. In een vluchtelingenkamp in het noordoosten van Nigeria baarde Maria Mala haar
kindje Namadi. Net als duizenden Nigerianen op de vlucht voor
het extreme geweld van de terreurgroep Boko Haram. Niet alleen
christenen worden getroffen, maar ook moslims die door Boko
Haram worden weggezet als niet orthodox genoeg, aldus de Nigeriaanse aartsbisschop Ignatius Kaigama.

Openstelling
‘Oude pastorie’ – Waspik
Kerkstraat 1,
5165 CE Waspik
Tel.: 0416 – 31 12 15
Dinsdag
19.00 u – 20.00 u
Opgave misintenties
Woensdag
09.00 u – 12.00 u
Parochiemedewerk(st)er
Aanwezig
Overige dagen: telefoon
wordt doorgeschakeld naar
het parochiecentrum

Vele conflicten, vele brandhaarden, drijven honderdduizenden op
de vlucht, naar veiliger oorden. Als we dan lezen dat ook Maria en
Jozef moesten vluchten, uit vrees voor koning Herodus, dan kun
je je afvragen wat er nu helemaal is veranderd in de wereld. Of is
het eerder zo dat God zich tot in het uiterste solidair maakt met
ons mensen?

Websites:
www.sintjanwaalwijk.nl
www.parochiewaspik.nl

Ik wens u toe dat het Kerstkind u mag raken, dat het vrede mag
brengen in uw eigen hart en uw eigen kring. Dat het ons mag
aansporen tot oprechte zorg voor de naaste. Van harte wens ik u
een Zalig Kerstmis toe en alle goeds voor 2015.

Teletekst:
Pagina 111 van RTV Midden
Brabant (Ziggo: kanaal 42)

Kerstmis, de komst van Christus als verlosser van de wereld. Tegenwoordig bekruipt velen het gevoel dat zowel de brandhaarden
als de komst van Jezus in de wereld weinig van doen hebben met
ons hier als individu.
Maar toch, het licht komt in de wereld, om ons van binnen uit te
veranderen. Het begint bij u en mij, met de kring om ons heen.
Wereldvrede begint met vrede in het eigen hart en met elkaar.

Pastoor Dorssers
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oudste liturgische teksten van Kerstmis uit
de vijfde eeuw staat deze gedachte ook verwoord:
God, die deze hoogheilige nacht
door de luister van het ware Licht heeft
verlicht,
geef, wij bidden U, dat wij,
die het mysterie van dit Licht
op aarde hebben leren kennen,
ook de vreugde daarvan in de hemel mogen
genieten.

De kerststal,
een levende traditie

Kerststallen, voor ons zijn ze heel gewoon. Er
zijn zelfs winkels die het hele jaar kerststallen en kerstversieringen verkopen. Maar als
je de verhalen rond de geboorte van Jezus
heel goed leest, dan zul je al snel bemerken
dat een groot deel van onze verhalen over
Kerstmis niet precies zo in de Bijbel staat.
Matteüs slaat na zijn geslachtslijst de geboorte in de stal over. Marcus begint bij het
optreden van Johannes de Doper in de woestijn. De evangelist Johannes begint met een
prachtige, mystieke verwoording van de geboorte van het Woord. Alleen Lucas geeft een
in de historie geplaatst verhaal met de woorden: ‘In die dagen vaardigde keizer Augustus
een decreet uit …’ er wordt geen stal beschreven, geen os en ezel, maar wel een
voerbak waarin het kind gelegd wordt. Bij
Matteüs vinden we dan weer de Drie Wijzen
uit het oosten terug, waarover in Lucas niets
gezegd wordt. En dan zijn er nog Apocriefe
Evangelies, zoals het Evangelie van Jacobus,
dat een veel uitgebreider verhaal van de
aankondiging, de geboorte en het leven van
Jezus geeft.
Onze kerststal is als het ware bij elkaar gesprokkeld, maar heeft een lange geschiedenis.
Het begin van Kerstmis
De geboorte wordt voor het eerst uitgebeeld
in de jaren dertig van de vierde eeuw, wanneer keizer Constantijn in Bethlehem een
basiliek laat bouwen boven de geboortegrot.
In Rome wordt dan het Kerstfeest ingevoerd
en vastgesteld op 25 december: vlakbij de
datum dat de Romeinen de midzomerwende
vierden: het feest van Natalis soli invicti (de
onoverwonnen zon). De geboorte van Jezus
wordt gevierd als het opgaan van de zon der
gerechtigheid. Of zoals Johannes het ziet: de
menswording van God als het doorbreken
van het ware Licht. In preken uit die tijd
vindt men deze thema’s terug. In een van de

Eerste afbeeldingen
In het begin waren er afbeeldingen op sarcofagen. Ze waren heel eenvoudig: een afdakje
met daaronder het kind in een gevlochten
mandje. Jozef en Maria zijn niet uitgebeeld.
Aan het hoofdeinde een herder met een staf,
die ziet dat alles is gebeurd zoals de engel (in
het Lucas-evangelie) heeft gezegd. Hij looft
God. Ook een os en een ezel staan er al snel
bij: ze komen uit Jesaja: ‘Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester …’
Links daarvan vind je een aparte afbeelding
met het bezoek van de Drie Wijzen aan
Maria, die het kind Jezus op schoot heeft.
Wat later, halverwege die vierde eeuw zie je
op sarcofagen de Drie Wijzen op weg naar de
stal geleid door een ster, die Beliam in het
Oude Testament ook al leidde. Maria zit dan
ook in de stal. Pas later, na 400, verschijnt
ook Jozef in het decor.
Franciscus en de eerste kerststal
In de dertiende eeuw, drie jaar voor zijn
dood, liet Franciscus van Assisi de eerste
kerststal in het openbaar neerzetten. Hij wilde aan eenvoudige mensen de betekenis van
Jezus’ geboorte in armoedige omstandigheden duidelijk maken. Zo ontstond een levende kerststal, in het bos bij een grot in
Greccio: er was een kindje in de kribbe, een
Maria en Jozef, een echte os en ezel en enkele bijfiguren.
Franciscus, zijn broeders en de dorpelingen
stonden er met brandende fakkels en kaarsen omheen. Ontroerd ervoeren ze hoe Greccio een nieuw Bethlehem was geworden, zo
beschrijft Thomas van Celano, de biograaf
van Franciscus, het gebeuren. Ook nu nog
vinden we rond Kerstmis op verschillende
plaatsen in het land een levende kerststal,
soms zelfs in een prachtige oude schaapsstal.
Door de eeuwen heen is men kerststallen
voor gebruik in de kerk en in huis gaan maken. Die traditie is al heel oud, vanaf het einde van de middeleeuwen.
Tekst: Felicia Dekkers
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Kerststal in de St. Antoniuskerk

Bossche kunstenares
Nelleke de Noo ontwierp
kerststal van Sint-Jan
in Den Bosch

Vele jaren was het gebruik dat de kerststal in
de St. Antoniuskerk opgesteld werd links
naast het (verhoogde) priesterkoor. Hierdoor
was deze vanuit de hele kerk zichtbaar. Er
kleefde echter één bezwaar aan. Door de
anderhalve meter hoge muur konden kinderen geen blik in de stal werpen. Dit jaar zal
de kerstgroep daarom een nieuwe plaats
krijgen nabij de zuidelijke toegangsdeur. Als
er een muntje in de engel gestopt wordt, zal
het hoofd een vriendelijke buiging maken.
Voor en na de vieringen is er gelegenheid de
kerststal te bezoeken.

Kerststal in de
H. Bartholomeuskerk

Het kerkbestuur van de Sint-Janskathedraal
doet de komende jaren een beroep op kunstenaars voor het ontwerp van de bekende
kerststal. De Bossche kunstenares Nelleke de
Noo nam als eerste de uitdaging aan.
‘Het is een hele eer om als Bosschenaar het
ontwerp voor de kerststal te mogen maken.
Een geweldig initiatief en voor mij een grote
uitdaging’, liet de Noo weten in een persverklaring.
Verwondering van het kind
Inspiratie voor haar ontwerp vond de kunstenares in het Bijbelboek Jesaja. “Ik leg de
nadruk op de verwondering van het kind. Een
bezoek aan de kerststal wordt een weg naar
binnen, naar een wereld van verwondering.”
Door kunstenaars bij het ontwerp van de stal
te betrekken, wil het kerkbestuur nieuwe
vormen zoeken om de dialoog aan te gaan.
Volgens het bestuur heeft het verhaal van de
geboorte van Jezus ook vandaag de dag
betekenis, maar moet het wel op een verstaanbare manier worden vertaald.
Kunstenaars zijn in staat om die vertaling te
maken.

In de Bartholomeuskerk in Waspik zijn maar
liefst twee kerstgroepen te bezichtigen. De
eerste is een kleurrijke, gipsen beeldengroep,
die gegoten is uit mallen anno 1920. Deze
groep is speciaal voor kinderen aangekocht
(een zogenaamd kindvriendelijke groep dus).
In een originele, oude stal voor in de kerk
staat deze schitterende, twintigdelige groep
uitgestald. De tweede groep is een houten
groep uit het jaar 1965 en is gemaakt in het
atelier van Charles Vos. In dit atelier is ook
‘de kruisweg’ vervaardigd, die in dezelfde
kerk te bezichtigen is. De uit tien beelden bestaande kerstgroep is gemaakt op 2/3 grootte van de kerstgroep van de Sint Servaaskerk in Maastricht. Dit kunstwerk staat erg
mooi in combinatie met de eikenhouten
preekstoel, die uit 1843 dateert en uitgestald
is in het midden van de kerk.
Openingstijden ‘kindeke kijken’ in de
H. Bartholomeuskerk, Kerkstraat 1:
1e en 2e kerstdag van 13.00 tot 16.00 uur
en natuurlijk voor en na de kerstvieringen.

Kerststal in de St. Clemenskerk

Sint-Jan ’s Hertogenbosch

Op donderdag 25, vrijdag 26 en zondag 28
december is de St. Clemenskerk van 13.30 u
tot 16.30 u open voor het bezichtigen van de
kerststal.

Kerststal in de St. Janskerk
 Op tweede kerstdag (26 dec.) is de St.Janskerk van 14.00 u tot 16.00 u open. Om
15.00 u bent u welkom voor het ‘Kindje
wiegen’. De zang wordt o.a. verzorgd door
leden van het koor Rainbow Swing.
 Zaterdag 27 dec.: 13.30 uur Middaggebed
Kerk open tot 16.30 uur voor bezinning en
bezichtiging van de kerststal.
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Overzicht vieringen rond Kerstmis 2014

St. Antoniuskerk

St. Bartholomeuskerk

Zaterdag 20 december 2014
18.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Koor Noisy People

Zondag 21 december 2014

Kerstavond
Woensdag 24 december 2014
 17.00 uur: Herdertjesviering
(gebedsdienst)
Zang: Samenzang (kerstliederen)
 19.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Koor Noisy People
 21.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Koor Noisy People
Donderdag 25 december 2014
Eerste Kerstdag
11.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Gemengd Antoniuskoor
Zaterdag 27 december 2014
18.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Gemengd Antoniuskoor

09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Bartholomeuskoor
Kerstavond
Woensdag 24 december 2014
 17.00 uur: Herdertjesviering
(gebedsdienst)
Zang: Samenzang (kerstliederen)
 19.00 uur: Eucharistieviering
Zang: The Future
 23.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Theresiakoor
Donderdag 25 december 2014
Eerste Kerstdag
09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Bartholomeuskoor
Zondag 28 december 2014

Woensdag 31 december 2014
Oudejaarsdag
18.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang

11.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang

Zaterdag 3 januari 2015
Driekoningen
18.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Koor Noisy People

19.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang

Na de viering wordt er koffie/thee
geschonken en is gelegenheid elkaar
de beste wensen over te brengen.

Kaarten kerstvieringen
Om voor een goede verdeling over de
vieringen op kerstavond te kunnen zorgen, worden er wederom kaarten uitgereikt. Er is door deze regeling voor iedereen een (zit)plaats beschikbaar. (Er zijn
maximaal 500 plaatsen beschikbaar.) U
kunt zo’n kaart (à €1,00) afhalen op het
parochiecentrum (De Genestetstraat 1)
vanaf maandag 15 december tussen
09.00 uur en 12.30 uur. Ook na de vieringen van zaterdag 13 december en 20
december kunt u plaatsen reserveren.
Deze regeling geldt voor de eerste twee
vieringen op kerstavond. Voor de overige
vieringen is geen kaart nodig.
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Zaterdag 3 januari 2015
Driekoningen

St. Janskerk

Zondag 21 december 2014
4e zondag van de Advent

Zondag 21 december 2014
4e zondag van de Advent

11.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang

09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Herenkoor St. Jan

Kerstavond
Woensdag 24 december 2014
 21.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Clemenskoor
Donderdag 25 december 2014
Eerste Kerstdag
11.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Clemenskoor
Zondag 28 december 2014
11.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang
Zondag 4 januari 2014
Driekoningen
11.00 uur: Gezinsviering
Zang: Samenzang

Kerstavond
Woensdag 24 december 2014
 17.00 uur: Herdertjesviering
(gebedsdienst)
Zang: Samenzang (kerstliederen)
 19.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Rainbow Swing
 21.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Gemengd koor St. Jan
Donderdag 25 december 2014
Eerste Kerstdag
09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Gemengd koor St. Jan
Vrijdag 26 december 2014
Tweede Kerstdag
10.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Rainbow Swing
15.00 uur: Kindje wiegen
Zang: Afvaardiging Rainbow Swing
Zondag 28 december 2014
09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang
Donderdag 1 januari 2015
Nieuwjaarsdag
11.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang
Zondag 4 januari 2015
Driekoningen
09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Gemengd koor St. Jan
Attentie! In de weken waarin Kerstmis
en Nieuwjaar valt komen de doordeweekse H. Missen in de parochiekerken
van Waalwijk en Waspik te vervallen.
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Overzicht vieringen rond Kerstmis 2014

St. Clemenskerk

Ingrid van Zeeland – van Etten

Kort

Zij zal aan de slag gaan met
(diaconale) tienergroepen en
het concept M25. Deze functie is mede mogelijk gemaakt
door het SCAN-fonds.

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

Parochieblad

In januari 2015 komt ons
parochieblad niet uit. In deze
maand ontvangt u de envelop
van de Actie Kerkbalans.
Het eerstvolgende parochieblad zal op 10/11 februari
2015 (begin veertigdagentijd) bezorgd worden bij de
‘abonnees’. Dit zijn de deelnemers aan de parochiebijdrage. Kopij voor dit nummer
kunt u tot uiterlijk vrijdag 30
januari 2015 inleveren op het
parochiecentrum of via de
website
www.sintjanwaalwijk.nl/conta
ct/secretariaat/

Opbouwwerker
diaconaal tienerwerk
gestart bij bisdom

Op 3 november is Ingrid van
Zeeland gestart als opbouwwerker diaconaal tienerwerk.

Zij stelt zich graag aan u
voor:
Ik ben Ingrid van Zeelandvan Etten, 25 jaar en wonend
met mijn man in het mooie
Drunen. Op mijn zestiende
kwam ik via de Wereldjongerendagen in contact
met het Jongerenplatform
van het Bisdom Breda. Ik
raakte geïnspireerd door de
wereld van kerk en jongeren.
Ik heb jaren op vrijwillige
basis meegeholpen bij het
bedenken en uitvoeren van
jongerenactiviteiten. Vanuit
deze inspiratie ben ik theologie gaan studeren en ben ik
in 2012 afgestudeerd voor de
richting pastoraat. Nadat ik
zes maanden in Australië heb
gewoond en in één jaar tijd
mijn lesbevoegdheid heb gehaald, sta ik nu aan de vooravond van een mooie nieuwe
uitdaging: opbouwwerker
diaconaal tienerwerk. Ik kijk
er naar uit om vele mensen
te mogen ontmoeten en samen te bouwen aan een Kerk
die ook van waarde is voor
jeugd & jongeren.

Vormsel 2015

Mgr. Mutsaerts komt het
H. Vormsel in onze parochie
(Waalwijk en Waspik) toedie-6-

nen op zondag 12 april 2015
om 9.30 uur in de St.-Janskerk. Als u dit leest is de
informatieavond al geweest.
We beginnen op 22 januari
met de voorbereiding. Via de
scholen zijn de inschrijfformulieren verspreid. Mocht uw
kind het H. Vormsel willen
ontvangen dan kunt u tot
19 januari inschrijven.
Formulieren zijn verkrijgbaar
op het parochiecentrum,
De Genestetstraat 1
(bij St. Antoniuskerk).
Nadere informatie:
Ans Maaijwee, 06-25461048

DiaconAction

Eén van de activiteiten bij de
voorbereiding op het vormsel
is de DiaconAction. Op zaterdag 31 januari 2015 gaan de
aanstaande vormelingen fruit
inzamelen bij enkele supermarkten. Hiervan gaan ze
fruitschaaltjes maken en deze
bezorgen bij de parochianen
die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Op deze
manier laten ze zien wat
Jezus heeft bedoeld met
naastenliefde.

Presentatieviering

Op 31 januari 2015 presenteren de vormelingen zich
tijdens de eucharistieviering
in de St. Antoniuskerk. De
viering zal worden opgeluisterd door het koor Noisy
People. De opbrengst van de
collecte is voor het landelijke
jongerenwerk.

Diakenwijding

Zaterdag 8 november heeft in
de Sint Janskathedraal te
’s-Hertogenbosch de diakenwijding plaatsgevonden van
Alexis Szejnogo (permanent
diaken), Piet de Jong (transeunt diaken) en Willem
Renders (tanseunt diaken).
Alexis Szejnoga
Alexis Szejnoga, 38 jaar, is
gehuwd en vader van twee

kinderen en woont in Udenhout. Hij heeft theologie gestudeerd en was als pastoraal werker werkzaam. Hij zal
voltijds als diaken gaan
werken in Berkel-Enschot.
Piet de Jong
Piet de Jong, geboren in 1942
te Oss. Hij is werkzaam
geweest in het onderwijs als
adjunct-directeur van de
Pabo, als directeur van een
lerarenopleiding, later in landelijke onderwijsbesturen. Hij
is vader van twee kinderen
en sinds enkele jaren weduwnaar.
Willem Renders
Willem Renders, is 34 jaar en
geboren in Dolcedo (NoordItalië). Zijn beide ouders zijn
Nederlanders, maar wonen
nog steeds in Italië. Na zijn
middelbare school in Italië
verhuisde hij naar Eindhoven,
waar hij elektrotechniek studeerde en in 2004 afstudeerde. Daarna begon hij aan de
priesteropleiding in het SintJanscentrum.
Piet de Jong en Willem
Renders hopen in mei 2015,
samen met Herman Schaepman, die reeds in Rome de
diakenwijding ontvangen
heeft, de priesterwijding te
ontvangen.

Bezorging enveloppen
Actie Kerkbalans

‘Slecht alle
scheidsmuren’

Paus Franciscus heeft op 9
november jl. op de 25e verjaardag van de val van de
Berlijnse Muur, de wens uitgesproken dat ‘alle muren
geslecht worden die de wereld nog verdelen’.
Na het Angelus, het gebed
dat hij op zondag uitspreekt
op het Sint-Pietersplein in
Vaticaanstad, herinnerde hij
eraan dat op 9 november
1989 het ‘symbool van de
ideologische splitsing van
Europa en van de Wereld’
verdween. “Waar muren
staan, zijn harten opgesloten”, zei de pontifex. “We
hebben geen muren nodig,
maar bruggen.”
Israël en Mexico
Ook een kwart eeuw na de
val van de Berlijnse Muur zijn
er nog tal van afrasteringen
in de wereld die mensen en
gebieden van elkaar scheiden. Israël heeft een muur
gebouwd op bezet Palestijns
gebied om te voorkomen dat
ongewenste Arabieren de
Joodse staat binnenkomen.
De VS hebben aan de grens
met Mexico een muur gebouwd om illegale immigratie
te voorkomen.
EU en Noord-Korea
Ook de Europese Unie grendelt haar gebied af, rond de
Spaanse enclaves in Marokko
en aan de grens van Bulgarije en Turkije Dat zijn allemaal muren om te voorkomen dat mensen een gebied
binnenkomen, terwijl de
Berlijnse Muur moest helpen
voorkomen dat Oost-Duitsers
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de DDR konden verlaten. Ook
Noord-Korea heeft nog
grensinstallaties om de eigen
bevolking op te sluiten.

Kerkdeurcollecte
parochiële caritas

Na de kerstvieringen wordt in
alle parochiekerken een kerkdeurcollecte gehouden voor
de parochiële caritas. Mensen
kunnen door allerlei omstandigheden in een moeilijke
situatie komen te verkeren
en zien vaak geen mogelijkheden om hun problemen zelf
op te lossen. In zulke situaties kan de parochiële caritas
wellicht uitkomst bieden.

Teletekst

Vele jaren heeft onze parochie gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om parochieberichten, waaronder de misintenties, op een 15-tal teletekstpagina’s van RTV Midden Brabant te plaatsen. We
onderzoeken nu of we met
ingang van het nieuwe jaar
geen gebruik meer zullen
maken van deze dienst. Al te
vaak liet/laat deze dienst
ons (technisch) in de steek
en er zijn ook vrij hoge kosten aan verbonden. Bovendien zit RTV Midden Brabant
alleen in het pakket van
Ziggo. Andere aanbieders van
tv geven deze regionale zender niet door. Voor mededelingen uit onze parochie zal
dan vanaf januari gebruik
gemaakt worden van onze
website
www.sintjanwaalwijk.nl

Kort

Jaarlijks breidt de nieuwbouwwijk Landgoed Driessen
uit. Dat betekent dat er voor
de laatst bijgekomen straten
nog geen bezorgers beschikbaar zijn om in januari de
enveloppen van de Actie
Kerkbalans te bezorgen.
Woont u in deze wijk (of elders in Waalwijk) dan zouden
wij het zeer op prijs stellen
als u te hulp schoot. Als u
bereid bent in een gedeelte
van deze wijk de bezorging
voor uw rekening te nemen,

dan kunt u zich hiervoor aanmelden op het parochiecentrum, De Genestetstraat 1 of
via de website
www.sintjanwaalwijk.nl/conta
ct/secretariaat/

1965 - 2015

Het Gemengd Antoniuskoor bestaat 50 jaar
De wortels van het huidige Gemengd
Antoniuskoor liggen in 1965. Het huidige koor ontstond in 1982 uit twee
koren binnen de Antoniusparochie,
te weten het Gemengd Koor en het
Antoniuskoor.

Een stukje historie
Het gemengd Koor
Op 12 december 1964 werd door pastoor
M. Lam een groepje dames bij elkaar geroepen om een eerste samenkomst te beleggen
voor het oprichten van een dames zanggroep, met als doel het zingen als moeders
voor moeders in de zogenoemde moedermis
(de voorloper van de gezinsmis).
Op 15 januari 1965 vond de oprichting plaats
van dit koor. Dit werd in eerste instantie genoemd het “Dameskoor”. Aanvankelijk was
het pionieren, maar door het enthousiasme
van de dames groeide het aantal leden. De
kapelaans Kranen en van Driel hielpen met
de keuze van muziek. In het begin zong het
koor één keer per maand, maar dat werd later elke zondag. De eerste vaste dirigent was
de heer van Dishoeck. Later heeft Bart van
de Wiel het koor gedirigeerd. In het begin
waren Ton van Alphen en Wim de Waal de
organisten op zondag, later heeft ook Martijn
Vercammen het orgel bespeeld. Door de
week bespeelde Truus van Alphen (geen
familie van Ton van Alphen) het orgel tijdens
de zogenoemde rouw- en trouwdiensten,
soms wel zo’n 3 tot 4 keer per week en soms
tweemaal per dag. Waren het eerst alleen
dames die lid waren van het koor, in 1968
kwamen ook enkele heren het koor versterken. Er vond een naamswijziging plaats, het
koor kreeg de naam “Gemengd Koor”. In
1981 werd Joop de Moel dirigent. Het repertoire bestond hoofdzakelijk uit twee- en driestemmige muziekstukken.
Het Antoniuskoor
Het jongerenkoor dat in de jaren zeventig
was opgericht om op de zaterdagavonden de
liturgie op te luisteren wilde graag één zaterdagavond vrij zijn. Om de liturgische gezangen meer in overeenstemming te brengen
met Vaticanum II, werd op initiatief van pastoor A. Hurkmans een nieuw gemengd koor
opgericht. Dit nieuwe koor bestond voor-

namelijk uit ouders van kinderen die pas
gedoopt waren. Pastoor Hurkmans en pastoraal werker Piet Jongenelis gingen, beiden op
de fiets, die ouders langs om te vragen of zij
in dat koor zitting wilden nemen. De oprichtingsdatum van dit gemengd koor was 14 februari 1980 en kreeg de naam ‘Antoniuskoor’
vanwege de relatie naar oprichter pastoor
Anton Hurkmans en de Antoniusparochie.
Dirigent werd Joop de Moel en Lidwien de
Moel bespeelde het orgel. Het koor telde ongeveer 25 leden. Het repertoire was hoofdzakelijk Nederlandstalig. De bedoeling was
dat het Antoniuskoor één keer per maand
zou zingen en wel op de zaterdagavond als
het jongerenkoor vrij was. Later werd het
zingen uitgebreid tot twee keer per maand
en werd er ook een keer op zondag gezongen, waardoor het Gemengd Koor ook een
zondag vrij had. Het Antoniuskoor ondersteunde toen de liturgie muzikaal op de
tweede zaterdag en de vierde zondag van de
maand.
Probleem
De stemmenverhouding in het Gemengd
Koor bleek niet voldoende om vierstemmige
liederen te zingen. Het koor voelde zich niet
zo gelukkig met het twee- en driestemmig
repertoire. Dirigent Joop de Moel, dirigent
van beide koren, legde dit probleem voor aan
het kerkbestuur. Het kerkbestuur bracht vervolgens de besturen van beide koren rond de
tafel en na veel overleg, waarbij alle leden
van beide koren betrokken werden, werd het
samengaan van de twee koren een feit.
Samengaan
De twee koren zijn samengegaan op 9 november 1982. Tegelijkertijd vond er ook een
naamswijziging plaats. Het koor kreeg de
naam “Gemengd Antoniuskoor”. Er ontstond
zo één groot koor, bestaande uit ongeveer 50
leden, waarin alle stemmen goed vertegenwoordigd waren. Dirigent was Joop de Moel.
In 1984 werd een vaste organist aangesteld
in de persoon van Ben Smeets, die zijn entré maakte met de ingebruikname van het
Steenkuijl-orgel.
In 1994 vond een dirigentenwisseling plaats.
In oktober 1994 namen we na 14 jaar afscheid van Joop de Moel. In november 1994
nam Catrien Biekens, het dirigentenstokje
over. In juli 2000 kwam Joop de Moel weer
terug om het dirigentenstokje over te nemen tot mei 2004. Van mei tot juni 2004
hebben we Piet Zeegers als dirigent gehad
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tot in september 2004 onze huidige dirigente
Soof van den Berg het stokje over nam.

Viering 50 jarig bestaan:
zaterdag 24 januari 2015

Missa Tempora Quadragesimae van Michael
Haydn aangevuld met het Gloria van Joseph
Haydn en de liederen: “Lord hear the Voice”
van Felix Mendelssohn Bartholy, “Let us
break bread together” een spiritual en “This
little light of mine” een bewerking van Hennie
Slettenhaar.
Na de viering bent u allen van harte uitgenodigd om samen met de leden en oud-leden
van het jubilerende koor, een kop koffie te
drinken en herinneringen op te halen over de
afgelopen 50 jaren.
Feestelijkheden
Het koor gaat op zondag 25 januari van een
feestelijke brunch genieten en op vrijdag 30
januari gaan de koorleden naar de musical
“Heerlijk duurt het langst” van Annie M. G.
Schmidt.
Mocht u na het lezen van bovenstaande ook
zin hebben om bij het koor te komen zingen,
dan bent u van harte uitgenodigd om een
van de bestuursleden te benaderen. Het bestuur bestaat momenteel uit: Paul Geritz
(voorzitter), Annie Leijtens (secretaris) en
Wil van Baaijen (penningmeester).
Muzikale leiding: Soof van den Berg
(dirigente) en Ben Smeets (organist).

Soof van den Berg, dirigente

 Het gezamenlijk zingen door het kinderkoor
(Pinoccio), het Gemengd Antoniuskoor en het
jongerenkoor Waalwijk-Zuid ter gelegenheid
van de ingebruikname van het nieuwe orgel
op 17-6-1984;
 De opluistering van de afscheidsmis van
pastoor Anton Hurkmans (13-09-1987);
 De installatiemis (17-1-1988) en de
afscheidsmis (31-10-1999) van pastoor Dré
Brouwers;
 De afscheidsmis van pastor Gert-Jan van
Rossum (1-9-1991);
 Het opluisteren van de eerste missen van
de pas gewijde pastores Ed Haver (26-51991), Jos Verbraeken (16-6-1996)en pastor
Andy Penne (8-6-1997);
 De installatiemis (12-12-1999) van pastoor
Stuart Allan, de mis t.g.v. zijn 12½ jarig
priesterschap (12-12-2004 - samen met
Noisy People) en de afscheidsmis (29-102011);
 Het opluisteren van de viering t.g.v. van
het 100-jarig bestaan van de Antoniusparochie (28-4-2002);
 Het opluisteren van de viering t.g.v. de
inzegening door mgr. Hurkmans van de
verbouwde Antoniuskerk op 12-10-2004;
 Het gezamenlijk zingen door de verschillende parochiekoren bij de installatiemis van
pastoor Marcel Dorssers in de Sint Janskerk
(4-9-2011);
 Daarnaast hebben we verschillende keren
uit gezongen waaronder in Mariënkroon,
Maarheze, Wouw, St. Jan Den Bosch,
Ziekenhuis Waalwijk en Tilburg, Eikendonk
en het Sint Janscentrum.

Het 50 jarig bestaan zal gevierd worden met
een jubileummis op zaterdag 24 januari 2015
waar (als zijn gezondheid het toelaat) bisschop Hurkmans voor zal gaan. Tijdens deze
mis zal onze organist dhr. Ben Smeets een
aantal prachtige wer-ken ten gehore brengen. In deze jubileumviering zullen we de
mis zingen:
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Ben Smeets, organist

Hoogtepunten van het Gemengd
Antoniuskoor waren o.a.:

Jubilarissen in de
verschillende kerkkoren van
de parochie

Sint Gregoriusvereniging

Rond de feestdag van Sint Caecilia, 22 november, komen de leden van kerkkoren feestelijk bij elkaar. Meestal gaat dit gepaard met
de huldiging van enkele jubilarissen, die 12½
jaar, 25 jaar, 40 jaar, 50 jaar of zelfs nog
langer lid van de Gregoriusvereniging zijn.
Ook dit jaar waren er in onze parochie weer
aardig wat jubilarissen. We willen ze hier nog
een keer in het zonnetje zetten, want zij en
alle andere koorleden verdienen het helemaal. We moeten er toch niet aan denken
dat de eucharistievieringen op de zaterdag
en zondag ‘stille missen’ zouden zijn. Hulde
aan al deze mensen die de vieringen in het
weekend en bij rouw en trouw opluisteren
met hun gezang.
Een speciale vermelding in het parochieblad
is dit jaar op zijn plaats voor:
Mevr. Annie Vissers, 40 jaar lid van het
Theresiakoor in Waspik, voor de dames
Mien Fitters, Jo Lips, Mien Mureau, José van
Riel, Corry van Onzenoord en Corrie Zijlmans
en de heren Frans Passier en Nico Smits, die
allen 40 jaar lid zijn en voor de heren Jos
Kuijsters en Ad Berkelmans, die beiden 60
jaar lid zijn van het Bartholomeuskoor in
Waspik.
Ook in Waalwijk zijn er jubilarissen, overigens dit jaar niet bij het Gemengd Antoniuskoor, maar de leden van dit koor hebben binnenkort nog een heel bijzonder feest
te vieren. (Zie elders in dit blad.) In Baardwijk bij het Clemenskoor zijn onlangs gehuldigd mevr. Cia van Boxtel, 25 jaar lid en
mevr. Nell van der Zande, 40 jaar lid van de
St. Gregoriusvereniging. De dames Adriënne
van Laarhoven en Gerrie Schilders, beiden
12½ lid van het koor werden eveneens
gehuldigd. Tenslotte zijn in Waalwijk bij het
Gemengd koor St. Jan onderscheiden met
de Gregoriusspeld mevr. Diny HeesbeenTimmermans voor haar 12½ jaar lidmaatschap, mevr. Suze de Bont-Heemskerk voor
40 jaar lid van de Gregoriusvereniging (zij
zingt al 50 jaar in de St. Jan), de heer Piet
Akkermans, die al 60 jaar lid is en tenslotte
de heer Harrie Didden, die zelfs al 70 jaar lid
is van een kerkkoor. Een unicum.
Wij feliciteren hen allemaal en wensen hun
toe dat zij nog vele jaren zullen zingen!

 De NSGV (Nederlandse Sint Gregorius
Vereniging) is de vereniging voor kerkmuziek
in de rooms-katholieke kerk.
 Bij de NSGV zijn alle koren van de roomskatholieke kerken in Nederland aangesloten
(overeenkomstig bisschoppelijk besluit).
 De NSGV telt ruim 4000 koren met in totaal
125.000 leden.
 De r.-k. kerk in Nederland telt zeven
bisdommen. In elk bisdom is een afdeling
van de NSGV werkzaam. Zo staat de NSGV
dicht bij haar leden. De afdelingen worden
ondersteund door het landelijk bureau.

Geschiedenis
Verrassend veelstemmig
In 1874 richtte J.J. Graaf, secretaris van de
bisschop van Haarlem, de plaatselijke Haarlemse Gregoriusvereniging op. Door het houden van repetities, onder meer voor dirigenten en organisten van de Haarlemse parochies, trachtte Graaf de kwaliteit van de uitvoering van de kerkmuziek te verhogen. Zijn
initiatief sloeg aan. Eerst volgde een landelijk
tijdschrift: het Gregoriusblad (1876), daarna
de landelijke vereniging, in 1878 goedgekeurd door de bisschoppen van Nederland.
Doel van de NSGV was (en is nog steeds) de
bevordering van de gewijde en liturgische
muziek in de geest der Kerk.
Leden
Lid van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging zijn de koren en hun leden. Aanvankelijk
was aansluiting van een koor bij de vereniging vrijwillig. Vanaf 1921 (in de bisdommen
Utrecht, Haarlem en Breda) en later vanaf
1955 (in alle bisdommen) is ieder kerkkoor
lid van de vereniging. De vereniging bestaat
meer dan 125 jaar. In ieder bisdom is er een
diocesane afdeling. Samen vormen zij de landelijke NSGV, waarvan het landelijk bureau
in Utrecht gevestigd is.
Dicht bij de basis
Kerkmuziek wordt gemaakt in en rond het
kerkgebouw van de parochie, de kerkzaal
van een ziekenhuis, verpleeghuis of andere
instelling. Daar zijn de leden van de NSGV
actief, in de weekenden, doordeweeks, bij
rouw en bij trouw.
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Kerstconcert 2014
in Den Bolder - Waspik

11 april 2015
17e editie Power of Fire

Op 21 december, de zondag voor Kerstmis,
zal in Den Bolder te Waspik het traditionele
koffie- kerstconcert worden gehouden. Naast
het organiserend gastkoor Capella Sancta
Caecilia zullen optreden het Pendada Blaaskwintet en de zangeres Nadeche Laumen die
begeleid wordt door de pianist Stef de Hond.
Nadeche en Stef hebben al een aantal keren
met veel succes aan dit concert deelgenomen. Zoals het publiek enigszins van hen gewend is, vertolken deze beide musici eigentijdse, populaire en sfeervolle kerstliederen.
Het Pendada Blaaskwintet is een muziekgroep die in 2005 is ontstaan uit het Nijmeegse Studentenorkest Collegium Musicum
Carolinum. De vijf blazers gingen door onder
de naam Pendada, het Griekse woord voor
kwintet. Het kwintet, dat bestaat uit vijf enthousiaste jonge musici, bespeelt fluit, hobo,
klarinet, fagot en hoorn. Het repertoire dat
de groep brengt loopt uiteen van classicisme
tot muziek van de twintigste eeuw. Voor deze
gelegenheid is toegezegd dat er een keuze
zal worden gemaakt uit prachtige, stemmige
kerstmuziek. Tevens zal het kwintet het koor
begeleiden bij de uitvoering van een van de
kerstliederen. Aardig om te vermelden dat
één van de musici van het Pendadakwintet,
de klarinettiste Marleen Buster, afkomstig is
uit Waspik. Het organiserende Capella Sancta
Caecilia is het vaste koor van de Bartholomeuskerk te Waspik. Al ruim veertig jaar organiseert dit koor het kerstconcert. Werd het
aanvankelijk jarenlang in de Bartholomeuskerk gegeven, de laatste jaren is, met succes, om praktische en organisatorische
redenen uitgeweken naar Den Bolder.
Het koor, dat onder leiding staat van Kees
van Dijk en wordt begeleid door Frans van
den Hoven, heeft voor dit jaar onder andere
gekozen voor sfeervolle Engelse kerstliederen, veelal van de hand van John Rutter.
Het concert is op 21 december in de grote
zaal van Den Bolder te Waspik.
Aanvang is 12.00 uur, de entree bedraagt
€7,00 inclusief een kopje koffie of thee.

Op zaterdag 11 april 2015 vindt voor de
zeventiende maal de Power of Fire
vormelingendag plaats.
Veel parochies – waaronder de onze –
hebben de Power of Fire opgenomen in hun
vormselprogramma: als onderdeel van het
voorbereidingsprogramma of als bijeenkomst
nadat men al is gevormd om samen met de
andere vormelingen een mooie dag te beleven. De Power of Fire-dag is een leuke dag
die vol staat van ontmoeting met leeftijdsgenoten die gevormd zijn of zullen worden,
van gebed, sport en spel, plezier en catechese.
Programma
We beginnen ’s ochtends om 10.00 uur met
een eucharistieviering in de kathedraal in
Den Bosch. Een banieren- en fakkeltocht
door de Bossche binnenstad leidt ons naar
het Sint-Janscentrum aan de Papenhulst voor
de lunch en een inhoudelijk en actief
middagprogramma. Het programma zal daar
om 15.30 uur worden afgesloten.
In het nieuwe jaar volgt nadere informatie.



Entreekaarten zijn in de voorverkoop bij
Slagerij Snels Waspik en aan de servicebalie
van Plus Waspik.
Uiteraard zijn ook kaarten verkrijgbaar op 21
december aan de kassa van Den Bolder.

Toediening H. Vormsel
Datum:
Tijd:
Locatie:
Vormheer:

- 11 -

Zondag 12 april 2015
09.30 uur
St. Janskerk
Mgr. R. Mutsaerts

Teken van hoop

Teken van hoop
Het is weer bijna Kerstmis en dat betekent dat er weer een jaar
voorbij is sinds de vorige. En wat is er sindsdien terechtgekomen
van “Vrede op Aarde”? Helemaal niets. Het lijkt alsof vrede verder
weg is dan ooit; het geweld in de wereld neemt alleen maar toe.
Overal vinden aanslagen plaats. Mensen worden op een gruwelijke
manier afgeslacht, alleen vanwege hun geloof of hun huidskleur of
nationaliteit. Zelfs als mensen alleen maar goed willen doen, lopen
ze kans dat met de dood te moeten bekopen. Het is geen fijne wereld waarin we leven en soms vraag ik me af of het nog wel zin
heeft om Kerstmis te vieren. Kerstmis betekent voor iedereen iets
anders. Sommige mensen vinden het vooral belangrijk om dan samen met hun familie te zijn, maar de problemen komen als de gezinsleden nog meer familie hebben. Als ze rekening moeten houden met schoonouders of andere broers of zussen. Dan moet er
gekozen worden en dat valt niet altijd even goed. Anderen willen
vooral hun vrienden ontmoeten. Maar wat als ze daar ineens wat
minder welkom zijn? Als de vrienden wat minder waarde hechten
aan de vriendschap? Er zijn mensen die Kerstmis zien als het feest
van de cadeautjes. Wat gebeurt er als ze in plaats van het geschenk waar ze op hoopten die afschuwelijke vaas ontvangen?
Lekker eten met de feestdagen is ook belangrijk. Wat een teleurstelling als maag en darmen de overvloed niet kunnen verwerken.
Natuurlijk zijn er ook mensen, die geen familie of vrienden meer
hebben. Of mensen die zo geraakt zijn door het leven dat ze liever
op 24 december in hun eigen veilige nestje kruipen om er 3 dagen
later pas uit te komen. Kortom, Kerstmis kan een bron van stress
en onbehagen zijn. Maar er zijn ook mensen voor wie Kerstmis
vooral te maken heeft met de geboorte van Jezus Christus zo’n
2000 jaar geleden. Dat kleine kind dat een symbool werd voor licht
in de duisternis. Een teken van hoop in een moeilijke tijd. Geloven
doe je echter niet alleen in de Kerk; geloven doe je vooral in de
maatschappij, in de omgang met je medemens. Want als je in een
God gelooft, geloof je ook in de mensen. Daarom heeft eenieder
de opdracht om het licht te verspreiden. Om de hoop levend te
houden. Ook als je niet in een God gelooft, geloof je misschien wel
in het terugkerend licht; in dat teken van hoop dat we iedere
Kerstmis opnieuw koesteren. Laten we samen het licht brandend
houden, ook, of misschien vooral, als er donkere wolken boven ons
samenpakken.
Hoe u het ook viert: Ik wens u mooie, warme en lichte Kerstdagen
toe.
Gerri
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Caritas in
de parochies
Begin september heeft mgr. Hurkmans een
werkdocument gepubliceerd en verstuurd
aangaande de caritas en de diaconie in de
parochies. De opbouw van de nieuwe parochie vraagt om nieuwe initiatieven. Als er
nieuwe structuren voor het beheer in de
parochie zijn geschapen, kan de invulling en
uitwerking ervan een aanvang nemen.

Naast het vieren, het begeleiden van werkgroepen, het verzorgen van catechese is ook
daadwerkelijke hulp aan mensen in nood
belangrijk. Op het niveau van de parochie zal
moeten worden nagedacht over de nood die
er in déze tijd is en waaraan de Kerk als
gemeenschap van Christus ter leniging bij
kan dragen aan oplossingen.
Ik wens eenieder die zich de nood van de
medemens aantrekt veel wijsheid en geduld.
En ik zou parochies willen oproepen om een
van haar pastores én een aantal vrijwilligers
uit te nodigen deze taak vanuit een doorleefd
geloof op zich te nemen.”
+ Drs. A. Hurkmans
bisschop van ’s-Hertogenbosch

Oud-deken G. Küppers heeft de afgelopen
maanden een inventarisatie gemaakt van de
bestaande Parochiële Caritasinstellingen. Hij
heeft zich hierbij in eerste instantie gericht
op informatie die op het bisdom beschikbaar
is. Dit heeft geleid tot een document waarin
ook de beleidsvoornemens worden geformuleerd.
In de afgelopen decennia is veel van het diaconale werk vanuit de Kerk door de overheid
overgenomen. Maar de nieuwste ontwikkelingen stellen opnieuw de vraag in hoeverre
de Kerk tóch een taak heeft in de hulp aan
mensen in nood. Is diaconie niet belangrijk
naast liturgie en catechese?
In een aantal parochies bestaat er een
Parochiële Caritasinstelling die ook valt onder de verantwoordelijkheid en controle van
de bisschop en die ter plaatse mensen of
groepen van mensen in nood steunt. Nieuwe
aandacht voor deze kerkelijke instellingen
kan een bijdrage zijn aan de diaconie in de
parochie.
In het voorwoord van het werkdocument
schrijft mgr. Hurkmans o.a.:
“De diaconie is een belangrijk onderdeel van
het leven in de parochie. Met het steeds verder uitbouwen van onze verzorgingsstaat na
de oorlog leek er geen rol voor de kerken
meer weggelegd, terwijl de betekenis van de
Kerk altijd erg groot was geweest op het gebied van zorg, onderwijs en ondersteuning.
De nieuwste ontwikkelingen van de participatiemaatschappij werpen een nieuw licht op
de parochie. Kan zij aan de zijlijn blijven
staan of wordt er van haar iets verwacht?

Bisschop Hurkmans al
enige tijd ziek
Sinds enige maanden is Mgr. Hurkmans ziek
en wordt hij node gemist in het bisdom. Er is
tot nu toe nog geen goede berichtgeving geweest, omdat er te veel onzekerheden waren
en het misschien niet zo lang zou duren. Veel
mensen vragen hoe het met hem gaat.
Hij heeft last van vermoeidheid en achtereenvolgens kwamen er fysieke klachten naar
voren: lage bloeddruk, suizingen in het oor
(tinnitus) en onlangs een slecht werkende
schildklier. Vooral dit laatste kan de vermoeidheid goed verklaren. Hij heeft geprobeerd zijn werk te hervatten, maar hij merkt
dat hij meer tijd nodig heeft en zichzelf rust
moet gunnen en geduld.
De herderlijke bezoeken aan drie dekenaten
hadden hem goed gedaan en hij zou ook
graag de andere dekenaten willen gaan bezoeken. Persoonlijke ontmoetingen doen hem
goed. Toch is het nog te vroeg om zijn werk
opnieuw op te nemen. Op de achtergrond is
hij aanwezig en houdt nauw contact met zijn
directe medewerkers.
Mgr. Hurkmans wenst allen, priesters, medewerkers en gelovigen, een zalig kerstfeest en
een gezegend nieuw jaar. Hij leeft mee in gebed en voelt zich met name verbonden met
de zieken in het bisdom. Hij neemt vooralsnog geen verplichtingen op zich en hoopt op
de steun van het gebed van velen.
Dr. C.F.M. van den Hout, vicaris-generaal
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Vastenaktie

Grote opbrengst voor school in India
Tijdens een bijeenkomst te Haarsteeg van de vrijwilligers van de diverse
parochies van het dekenaat Waalwijk/Heusden/Zaltbommel is bekend gemaakt dat de Vastenaktie in 2014 in onze regio het bedrag van € 35.000,heeft opgebracht voor de uitbreiding van de school in Rameshwaram in
India waar oud-pastor Jesudoss uit Vlijmen nauw bij betrokken is.
Daarnaast was er nog € 7.500,- voor een project met straatjongeren in
Ghana van Maartje Admiraal uit Heusden. De actie van 2014 werd wederom
speciaal ondersteund door Vastenaktie en bij het opgehaalde geld droegen
zij de helft bij.
Tachtig jaar geleden is in Ramashwaram een basisschool gesticht, die vanaf
het begin toegankelijk is voor leerlingen uit alle religies en uit alle sociale
klassen. In de loop der jaren is de school naast basisonderwijs ook middelbaar onderwijs gaan aanbieden. Daarbij is het aantal leerlingen opgelopen
tot 1600. Zo’n groei vraagt om meer leslokalen, zodat de leerlingen niet
meer buiten in het zand lessen moeten volgen. De schoolleiding wil graag
meer leslokalen bouwen die voldoen aan de Indiase eisen van deze tijd.

In een reactie per e-mail schrijft
pastor Jesudoss:
Namens de jongeren en leraren van de school wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie hulp. Initiatieven als het uwe helpen dat vele jongeren mogen studeren in een betere omgeving. Daarom zijn wij intens blij met jullie
genereuze gebaar.
Het geld voor de bouw kwam in de maand september en tegelijkertijd begint hier dan het regenseizoen. Dus de bouwwerkzaamheden beginnen iets
later. Op 31 oktober heeft de bisschop de eerste steen voor de uitbreiding
van de school gelegd. Ik zal u alle documenten en foto’s van de voortgang
van de werkzaamheden sturen. Dank aan allen voor het vertrouwen, gebed,
belangstelling, hartelijkheid en bemoediging.

Concerten en
samenzang in de
Sint-Janskerk

Zaterdag 20 december 2014

20.00 uur: Kerstconcert door Cornu Copiae en kerstliederen
door het koor Confetti-Marcanto, Elshout. Samenzang

Zondag 21 december 2014

16.00 uur: Kerstconcert Liedertafel ‘Oefening en vermaak’

Donderdag 26 december 2014

14.00 – 16.00 uur: Kindje wiegen en bezichtiging kerststal
Zang en samenzang door Rainbow Swing en Spirit

Zondag 28 december 2014
Meer informatie treft u aan in
de regionale bladen en de site
www.vriendensintjanwaalwijk.nl

14.30 uur: Orgelconcert
Romantisch orgelspel en Bach, gespeeld door de organist
Iskander Zalialdinov
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Wat is Actie Kerkbalans?
We hebben de Kerk nodig. We bloeien
op van een gemeenschap die helpt,
viert, bidt, meedenkt en rouwt.
Maar om levendig te blijven, is geld
nodig.
Actie Kerkbalans is al jaren een van de grootste fondsenwervende acties in Nederland,
waarmee plaatselijke kerken hun leden om
een financiële bijdrage vragen. Zoals zovele
parochies staat ook onze parochie Sint Jan
de Doper, die de parochiekernen Waalwijk en
Waspik omvat, financieel onder druk. Toch
zouden velen, en niet alleen actieve kerkleden, het jammer vinden als in de (nabije)
toekomst een of meerdere parochiekerken
definitief de deuren moeten sluiten. Dit is een
verlies dat verder gaat dan een krimpende
Kerk. Ook op maatschappelijk en sociaal
samenbindend vlak betekent dit een verarming voor een stad, dorp of een bepaalde
wijk.
Uit bezorgdheid over de toekomst van de
St. Janskerk in het centrum van Waalwijk
wordt momenteel door de Stichting Vrienden
van Sint Jan de Doper Waalwijk om een extra
bijdrage gevraagd voor o.a. het onderhoud
van dit kerkgebouw. Hiermee zijn we er echter niet. Ook de exploitatiekosten nu en in de
toekomst spelen een voorname rol. Het gaat
bij Actie Kerkbalans om een geldinzameling
bestemd voor alles wat er komt kijken in de
hele parochie. Als eind januari de envelop
van Actie Kerkbalans bij u in de bus valt, hopen we dat u bereid bent onze parochie financieel te steunen. Alle (kerk)gebouwen
vragen om onderhoud, moeten verwarmd en
verlicht worden, moeten verzekerd zijn, enz.
Verder zijn er o.a. de personeelskosten, de
kosten van de werkgroepen en het kopje
koffie voor de vrijwilligers op het parochiecentrum. Het huishoudboekje is momenteel
niet sluitend, wat betekent dat er sprake is
van interen. Dat kun je een tijdje volhouden,
maar er komt een keer een einde aan.

Door betrokken te zijn in woord en
daad bouwen we aan onze gemeenschap. De Kerk geeft aan u, dus vragen wij u om te geven aan de Kerk.
Zo houden we de Kerk in balans.

De nieuwe penningmeester
van het kerkbestuur
stelt zich voor:
Geboren in 1943 heb ik vanaf mijn zevende
in Den Bosch gewoond. In 1963 ging ik studeren en daarna werken aan de Universiteit
Utrecht. Daarna volgden banen in binnen- en
buitenland op het gebied van wetenschappelijke informatie, eerst inhoudelijk en daarna
bestuurlijk.
In 1973 ben ik in het huwelijk getreden met
Gerda van den Bogaard. Wij ontvingen acht
kinderen, die nu de leeftijd van 40-25 hebben. De oudste Herman, zult u wellicht kennen. Hij heeft drie jaren als architect voor
het bisdom gewerkt en woonde eerst in de
pastorie van de H. Clemens en daarna in de
pastorie van de H. Antonius.
In 1979 werd ik voorzitter van de parochieraad van de H. Nicolaas te Baarn. Na onze
verhuizing naar het Westen (Rijswijk ZH)
werd ik steeds nauwer bestuurlijk betrokken
bij nationale katholieke organisaties. Daarnaast heb ik fondsenwerving gedaan. Eerst
voor pater Elias (nu Radio Maria) en later
voor de Broeders van St. Jan in Den Haag en
Utrecht.
De meeste van onze kinderen hebben vanuit
huis gestudeerd aan universiteiten in Leiden,
Delft en Rotterdam. Toen de jongste afstudeerde hebben we ons huis in Rijswijk verkocht en zijn gaan zoeken naar een rustiger
omgeving. Uiteindelijk zijn wij anderhalf jaar
geleden beland in Nieuwkuijk, waar we ons
vanaf de eerste dag erg thuis voelden.
Hoewel Gerda en ik ons voorbereid hebben
op een rustige levensfase kon ik uiteindelijk
geen nee zeggen op het verzoek van uw
pastoor. Er is na de parochiefusie nog veel
bestuurlijk werk te doen in de parochie. In de
komende periode zal ik mij inwerken door
contacten met u, met vrijwilligers en door
deelname aan kerkelijke plechtigheden in de
verschillende kerken.
Dr. Rob Wessels
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VluchtelingenWerk

Wie was Andreas Zijlmans?

Beste mensen van de parochie
Sint Jan de Doper,
Namens VluchtelingenWerk WOBB – locatie
Waalwijk, wil ik u van harte bedanken voor
het geweldige totaalbedrag van € 589,14 dat
u tijdens de vieringen in oktober voor
VluchtelingenWerk heeft opgebracht. De opbrengst hebben we gedeeltelijk al kunnen gebruiken om een fantastisch Sinterklaasfeest
voor vluchtelingenkinderen te regelen.
Margaret Vugts was met haar cliënt en babydochter aanwezig. Het was voor het eerst dat
deze cliënt, een jonge vrouw uit Eritrea, kennis maakte met de Sint en heeft kunnen genieten van deze belangrijke Nederlandse traditie. Een flinke groep vluchtelingenkinderen
heeft, dankzij uw geschenk, van een hele
leuke middag genoten.
Verder zijn we van plan om in 2015 verschillende cursussen aan onze cliënten te bieden,
o.a. een fietscursus en een cursus Omgaan
met Geld in Nederland.
Zoals aan u is uitgelegd is VluchtelingenWerk
als organisatie helemaal afhankelijk van de
inzet van een geweldig team vrijwilligers. De
bedoeling is om, indien nodig, nieuwe cliënten aan een begeleider te koppelen. Met ondersteuning vanuit kantoor, helpt de begeleider de vluchteling op weg naar zelfredzaamheid in onze samenleving. Helaas komen we
momenteel begeleiders te kort. We horen
heel graag van u als u mogelijk interesse
heeft om begeleider te worden of misschien
op kantoor bij het spreekuur cliënten zou willen helpen. Voor meer informatie bent u van
harte welkom om contact op te nemen.

Deze vraag wordt van tijd tot tijd gesteld.
Zeker in dit jaar, nu de Andreas Zijlmans
Groep, of beter gezegd “De R.K. Verkenners
van de Andreas Zijlmans Groep” het 80-jarig
bestaan viert.
Andreas Cornelius Josephus Zijlmans werd
geboren en gedoopt op 27 december 1873.
Het is vrijwel zeker dat het huis van de familie Zijlmans stond op het perceel dat nu
Grotestraat 268 in Waalwijk is. Na zijn opleiding aan het klein seminarie Beekvliet te
St. Michielsgestel trad hij in bij de congregatie van de missionarissen van Scheut en voltooide zijn studie in Leuven. Hij is priester
gewijd op 25 juli 1898. Zijn wens om naar
Mongolië te gaan werd vervuld en zo vertrok
hij op 22 september 1898 voor een lange reis
naar de missie. Op 22 augustus 1900 vielen
ongeveer 1500 soldaten Tie-Ko-Tan-Kou binnen, waar pater Zijlmans toen verbleef. De
meeste christenen waren met hun drie missionarissen in de kerk gevlucht. De soldaten
staken de kerk in brand. Pater Zijlmans en
de zijnen verbrandden. In de kerk van Sint
Jan de Doper, ingang west, bevindt zich een
gedenksteen die ingemetseld is in het halletje, ter nagedachtenis aan pater Andreas.
Toen in 1934 de katholieke verkennersgroep
in Waalwijk opgericht werd, moet het niet
moeilijk zijn geweest voor de oprichtingscommissie een naam te vinden.

Nogmaals namens VluchtelingenWerk Waalwijk, heel hartelijk dank voor uw ondersteuning en alvast een Zalig Kerstfeest toegewenst.
Emma Hadley, coördinator
VluchtelingenWerk Regio West- en Oost
Brabant & Bommelerwaard (WOBB)
(werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag)
Tel.: 0416-344134
www.vluchtelingenwerk.nl/wobb/contact
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Sinterklaasfeest voor
vluchtelingenkinderen

Chanoeka

Chanoeka
Met Chanoeka herdenken de joden de overwinning van de opstandelingen,
de Maccabeeën, over het Syrische leger. Toen het joodse volk de Tempel in
Jeruzalem heroverde, vond men een klein kruikje, waarin net genoeg olie
zat om de zevenarmige Tempelkandelaar, de menora, één dag te laten
branden. Maar op wonderbaarlijke wijze bleef de menora acht dagen lang
branden.
Om dit wonder en het wonder van de militaire overwinning van weinigen op
velen te herdenken wordt de menora acht dagen lang aangestoken. Dit gebeurt ’s avonds, wanneer het licht ervan het meest zichtbaar is. De menora
wordt bij de deuropening of voor het raam gezet, zodat voorbijgangers het
licht kunnen zien.
Dit feest van licht is een echt familiefeest. De kinderen worden erbij betrokken: zij mogen spelen met een speciaal tolletje (dreidel), waarop in het
Heebreeuws de beginletters van de woorden “een groot wonder vond daar
plaats” staan en krijgen cadeautjes. Op de eerste avond wordt één lichtje
van de menora aangestoken; elke avond daarna steeds één meer totdat alle lichtjes branden. Een hulpkaars (sjammasj), geplaatst in een houder op
of bij de menora, wordt gebruikt om de lichtjes aan te steken, daarna volgt
gebed en een lied.
Olie speelt nog steeds een belangrijke rol, ook bij de traditionele gerechten
in olie bereid zoals latkes en soefĝaniejot, aardappelkoekjes. Tegenwoordig
staan op bekende plaatsen openbare menora’s: bijvoorbeeld bij het Witte
Huis in Washington, de Eiffeltoren, en op de 5th Avenue in New York. Ook
in Nederland wordt op verschillende openbare plekken de menora aangestoken. Dit jaar wordt het feest gevierd van 17-24 december: tijdens de voorbereidingen op Kerstmis. Zo vieren wij samen de overwinning van licht op
de duisternis.
Elizabeth Boddens Hosang
Katholiek Raad voor Kerk en Jodendom

Kerstpakketten Curicó (Chili)
In het weekend van 15/16 november jl. ondertekenden in onze parochiekerken velen een
kerstkaart voor de mensen in onze zusterparochie Cristo Resucitado in Curicó (Chili). Deze
zullen daar met Kerstmis na de nachtmis worden uitgereikt. De opbrengst van de deurcollecte
in dat weekend bedroeg € 631,21. Dankzij uw bijdrage kunnen de allerarmsten in deze volkswijk rekenen op een kerstpakket.
Namens Curicó, hartelijk dank voor uw bijdrage!
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3e zondag door het jaar

Liturgiekalender

Za 24 jan

18.30

Zo 25 jan
Zo 25 jan

09.30
09.30

St. Antonius
Gouden jubileum
Antoniuskoor
St. Bartholomeus
St. Jan

Zo 25 jan

11.00

St. Clemens

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang
Herenkoor
St. Jan
Clemenskoor

4e zondag door het jaar
Za 31 jan

18.30

Doordeweekse Eucharistievieringen
Dag

Kerk

Dinsdag

St. Antoniuskerk

19.00 uur

Zo 1 feb

09.30

Woensdag

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

09.00 uur

Zo 1 feb

09.30

Zo 1 feb

11.00

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

09.00 uur

Zo 1 feb

13.00

St. Janskerk

09.00 uur

Donderdag

Vrijdag

Tijd

Tijd

Kerk

18.30
19.00
09.30

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Zo 4 jan

11.00

St. Clemens
Gezinsviering

Theresiakoor
Herenkoor
St.Jan
Samenzang

Samenzang

Za 7 feb
Za 7 feb
Zo 8 feb

18.30
19.00
09.30

St. Antonius
St. Bartholomeus
St.Jan

Zo 8 feb

11.00

St. Clemens

Noisy People
The Future
Gemengd
koor St. Jan
Clemenskoor

6e zondag door het jaar

Koor

Za 14 feb

18.30

St. Antonius

Noisy People
Samenzang
Gem. koor
St. Jan
Samenzang

Zo 15 feb

09.30

St. Bartholomeus

Zo 15 feb
Zo 15 feb

09.30
11.00

St. Jan
St. Clemens

Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor

Aswoensdag

Openbaring des Heren (Driekoningen)
Za 3 jan
Za 3 jan
Zo 4 jan

Noisy People

5e zondag door het jaar

Eucharistievieringen weekend
Datum

St. Antonius
- Presentatie
Vormsel
- DiaconAction
- Jongerencollecte
St. Bartholomeus
Jongerencollecte
St. Jan
Jongerencollecte
St. Clemens
Gezinsviering
Jongerencollecte
St. Antonius
Doopdankviering

Gemengd
Antoniuskoor
Bartholomeuskoor
Samenzang
Samenzang

Doop des Heren
Za 10 jan

18.30

St. Antonius

Zo 11 jan

09.30

Zo 11 jan

09.30

St. Bartholomeus
Nieuwjaarsreceptie Waspik
St. Jan

Zo 11 jan

11.00

St. Clemens

Herenkoor
St. Jan
Clemenskoor

2e zondag door het jaar
Za 17 jan

18.30

Zo 18 jan

09.30

Zo 18 jan

09.30

Zo 18 jan

11.00

St. Antonius
Presentatie Eerste
H. Communie
St. Bartholomeus
St. Jan
Presentatie Eerste
H. Communie
St. Clemens

Samenzang

Wo 18 feb
Wo 18 feb

19.00
19.00

St. Bartholomeus
St. Jan

Theresiakoor
Herenkoor
St. Jan

1e zondag van de Veertigdagentijd
Za
Zo
Zo
Zo

21
22
22
22

feb
feb
feb
feb

18.30
09.30
09.30
11.00

St.
St.
St.
St.

Antonius
Bartholomeus
Jan
Clemens

Noisy People
Samenzang
Samenzang
Clemenskoor

2e zondag van de Veertigdagentijd
Bartholomeuskoor
Samenzang

Za 28 feb

18.30

St. Antonius

Zo 1 mrt
Zo 1 mrt

09.30
09.30

St. Bartholomeus
St. Jan

Samenzang

Zo 1 mrt

11.00

St. Clemens
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Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang
Herenkoor
St. Jan
Samenzang

Werken aan verbondenheid
Een compliment en respect voor de vrijwilligers uit onze parochie. De oude pastorie te
Waspik, het woonhuis waarin kapelaan Minh
met zijn moeder rond midden november hun
intrek namen, is door de inzet van vrijwilligers omgetoverd tot een pracht woning. Niemand had dit mooie resultaat verwacht. Elke
dag weer, weken lang, werd met veel energie en enthousiasme de verfkwast, schuurpapier, dweilen, schoonmaakmiddelen, de
tuin, de stoep enz. enz. ter hand genomen.
Het heeft een gemeenschapsgevoel gecreëerd waar we trots op mogen zijn. Het bestuur van de parochie wil al deze vrijwilligers danken voor hun ontoombare inzet.
Namens het bestuur Cissy de Bruijn

Priesterraad
Met ingang van 10 december 2014 is pastoor/deken M. Dorssers door de bisschop
benoemd tot lid van de priesterraad.
De priesterraad is een vertegenwoordiging
van alle actieve en gepensioneerde priesters
van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Volgens
het kerkelijk recht dient de bisschop een
‘priesterraad’ in het leven te roepen. Deze
heeft als taak ‘de bisschop in het bestuur
van zijn bisdom volgens de regels van het
kerkelijk recht te helpen om zo het pastoraal
welzijn van de gelovigen zo goed mogelijk te
bevorderen’, aldus artikel 495 van het kerkelijk recht.

Het pastorale team

en alle parochiemedewerkers
wensen u
een Zalig Kerstfeest

en een voorspoedig 2015

Parochiekroniek
Door het sacrament van het
H. Doopsel werden in onze
parochiegemeenschap
opgenomen:
21-12-2014 – St. Antoniuskerk
Timo van Weert, zoon van Maikel van Weert
en Janine Burgmeijer
21-12-2014 – St. Janskerk
Tess Keller, dochter van Ruud Keller en
Femke van Riel
Onze hartelijke gelukwensen

?
Samen met familie en vrienden namen wij
tijdens een uitvaartdienst afscheid van hen
die door de dood uit ons midden zijn heengegaan:
20-10-2014 – St. Antoniuskerk
Karin van Galen – van den Houdt 68
25-10-2014 - St. Antoniuskerk
Annie van Laarhoven
92
27-10-2014 - St. Janskerk
Piet van Laarhoven
83
29-10-2014 - St. Antoniuskerk
Wim van der Stappen
75
02-11-2014 - H. Bartholomeuskerk
Gerrie Langermans - Schellekens 72
03-11-2014 – H. Bartholomeuskerk
Dré Verschure
84
06-11-1014 – St. Janskerk
Clemens Hubers
59
26-11-2014 – St. Janskerk
Joke Stokwielder – Pulles
88
03-12-2014 – St. Antoniuskerk
Ria van der Gouw – Fijneman
86
03-12-2014 – St. Clemenskerk
Cees van Nistelrooij
64
04-12-2014 – St. Bartholomeuskerk
Coby Fijneman – van der Pluijm
91
05-12-2014 – St. Clemenskerk
Wim van Heesch
74
05-12-2014 – St. Janskerk
Henny Mombers – Raming
86
06-12-2014 – St. Antoniuskerk
Jo Verdijk
83
08-12-2014 – St. Clemenskerk
Jan van de Wiel
87
Mogen zij rusten in vrede
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jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Concert

Het Neva Ensemble uit St. Petersburg

Vijf topzangers en een pianiste,
samen het Neva-ensemble
vormend, geven een concert.
Voor het 22e seizoen (vanaf
1992) komt het bij al velen
bekende Neva-ensemble uit St.
Petersburg wederom naar ons
land voor een groot aantal
concerten van begin december
2014 tot half januari 2015.

Een muzikale belevenis met voor de pauze Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek en beroemde kerstliederen. Na de pauze volgt Russische volksmuziek, zoals de Twaalf Rovers, Katoesha en Kalinka. Tevens worden
aria’s, duetten, romances en trio’s van bekende Russische componisten
ten gehore gebracht.
Het ensemble heeft een perfecte homogeniteit, maar ook de solisten weten een prachtige vocale prestatie te leveren, vooral bij de operaliederen,
maar ook bij sommige andere vertolkingen.
Het belooft wederom een bijzondere gebeurtenis te worden voor u als
toehoorder; zowel een streling voor het oor, alsook voor het oog.
De Telegraaf noemde deze topsolisten eens ‘De muzikale tovenaars uit
Rusland’.
Graag nodigt het Neva-ensemble u uit om te komen luisteren op:

Dinsdag 6 januari 2015
Aanvang: 20.00 uur
H. Antonius van Paduakerk
De Genestetstraat 1, Waalwijk
De toegang is gratis, maar de leden van het ensemble staan na afloop bij
de uitgang om uw mondelinge- en geldelijke waarderingen in ontvangst te
nemen. Ook wordt u in de gelegenheid gesteld een CD aan te schaffen.
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