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Parochieblad

 

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

Colofon 
 

Jaargang 3 
Oktober 2015 
 
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 

 Pastoraal assistente: 
   mw. A. Meijers-Geurts 
   tel.: 0416 - 338109 
 
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 
Opgave misintenties 
 

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

Overige dagen: telefoon 
wordt doorgeschakeld naar 
het parochiecentrum. 
 
Websites: 
www.sintjanwaalwijk.nl 
www.parochiewaspik.nl 
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Allerheiligen / Allerzielen 
Elk jaar op 1 november herdenkt de Katholieke Kerk alle heili-
gen, bekend en onbekend. Deze feestdag heet Allerheiligen en 
is één van de belangrijkste kerkelijke feesten. Het wordt sinds 
de vierde of vijfde eeuw gevierd. Op 2 november worden jaar-
lijks alle overleden gelovigen herdacht. Deze gedenkdag vindt 
al sinds de tiende eeuw plaats en heet Allerzielen. De gedach-
tenis leeft onder de bevolking in Brabant nog zeer sterk. Kerk-
hoven en urnenplaatsen worden in deze dagen druk bezocht.  
 
Allerheiligen 
De oorsprong van het Allerheiligenfeest ligt in de vierde of 
vijfde eeuw en werd toen gevierd op 13 mei (de kerkwijding 
van het tot dan heidense Pantheon in Rome). Het was paus 
Gregorius IV die het feest in de negende eeuw verplaatste naar 
1 november. Deze dag was volgens de regel van Benedictus de 
begindag van de winterperiode. In Nederland is 1 november, in 
tegenstelling tot de ons omringende landen, geen vrije dag.  
Op Allerheiligen worden alle mensen geëerd die voor eeuwig bij 
God leven, of zij nu officieel heilig verklaard zijn of niet. Het 
belangrijkste is dat zij door hun manier van leven een voor-
beeld werden voor alle gelovigen. Samen vormen zij de ontel-
bare menigte die Johannes beschrijft in het bijbelse boek 
Openbaringen: “Daarna zag ik een grote menigte, die niemand 
tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen.” 
 
Allerzielen 
Het hoogfeest van Allerheiligen is onlosmakelijk verbonden met 
Allerzielen (2 november): een dag van gebed voor iedereen die 
gestorven is en nog niet voor altijd bij God is. De geloofs-
gemeenschap wordt gevormd door al degenen die al voor eeu-
wig bij God leven en degenen die nog niet klaar zijn voor de 
hemel. Het is één grote gemeenschap van mensen die gebon-
den zijn door de liefde in Christus. In de eucharistie op deze 
dag wordt aan de dood van alle overleden gelovigen gedacht. 
De Kerk viert dan tegelijk het uitzicht op de verrijzenis en de 
uiteindelijke overwinning van het Leven op de dood door 
iedereen.  
 
Allerzielen werd voor het eerst gevierd in de Franse Benedic-
tijnerabdij te Cluny in 998. 
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’s-Hertogenbosch, 11 september 2015 
 
Priesters, diakens, 
Pastoraal werk(st)ers en pastoraal assistenten, 
Aan de gelovigen en u allen, die zich verbonden weten met het 
bisdom van ’s-Hertogenbosch. 
 
Sinds juli 2014 ontbreken mij de krachten om mijn werk ten volle uit 
te oefenen. Gelukkig heeft in het bisdom vrijwel alles, in een uit-
stekende verstandhouding met de hulpbisschop, vicaris-generaal en 
met de andere stafleden, onder mijn leiding door kunnen gaan. Door 
goede medische zorg heb ik wel wat aan krachten herwonnen, maar 
onvoldoende om mijn dienstwerk weer volledig op te pakken. Daarom 
heb ik mij genoodzaakt gezien aan onze Heilige Vader Paus 
Franciscus in juni jl. te vragen mij te ontheffen van mijn taak. Dat 
was geen makkelijke stap. Graag was ik tot mijn vijfenzeventigste 
jaar in mijn functie gebleven. Vanuit Rome is, in antwoord op mijn 
schrijven, nu bekend geworden dat de weg is vrijgemaakt om in mijn 
opvolging te voorzien. Tevens heeft Rome laten weten dat ik de bis-
schop van ’s-Hertogenbosch blijf tot mijn opvolger is benoemd en ge-
installeerd. De Terna, een geheime voordracht van drie kandidaten, 
wordt door het Kathedraal Kapittel opgesteld. Het Kapittel presen-
teert de Terna in de Bisschoppenconferentie, die hierover een eigen 
standpunt inneemt. Beide rapporten worden aan de Nuntius gezon-
den. De Nuntius stelt daarna een onderzoek in naar mogelijke kan-
didaten en stuurt zijn bevindingen, samen met de rapporten, naar de 
Congregatie voor de Bisschoppen in Rome. Paus Franciscus benoemt, 
na deze voorbereidingen, de nieuwe Bisschop van ’s-Hertogenbosch.  
 
In de afgelopen periode heb ik meer tijd gehad voor bezinning en 
gebed. Dit stelt mij de komende maanden in staat om mijn ambt in 
rust los te laten. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om als eerste 
te bidden voor u allen, voor het bisdom. Met veel inzet en plezier ging 
ik, in de kracht van de Heilige Geest, voor in de verkondiging en in de 
viering van de sacramenten. In het bestuur heb ik veel en intens mo-
gen luisteren en meeleven. Bij dit alles heb ik me steeds laten leiden 
door drie grondlijnen. Als eerste heb ik mij steeds willen inzetten voor 
de onderlinge eenheid in het bisdom, dit binnen het geheel van de 
Wereldkerk. Expliciet heb ik de Nieuwe Evangelisatie op gang willen 
brengen. Daar waar men Christus verkondigt, ontstaan plaatsen van 
hoop. Tenslotte was het hergroeperen van de parochies een grote 
uitdaging.  
 
Dat mijn werk veel spanningen met zich zou meebrengen, heb ik 
vanaf het begin geweten. Die heb ik nooit willen ontlopen. Ik zag het 
als een uitdaging niet te breken met mensen, maar in de spanning te 
blijven staan in gesprek met voor- en tegenstanders. Voor die span-
ningen heb ik, nu ik terugkijk, steeds meer begrip. Eveneens voor de 
personen die van tijd tot tijd expliciet kritiek naar mij hebben geuit.  
Tegenover niemand ben ik rancuneus. Natuurlijk heb ik in mijn werk 
fouten gemaakt. Hen, die daardoor getroffen zijn, vraag ik om ver-
geving. In vrede wil ik de periode “in dienst staan van de leiding” nu 
geleidelijk aan afsluiten.  
 
Elf jaar was ik rector van het Sint-Janscentrum, tien jaar daarvan 
tevens vicaris-generaal en nu ben ik begonnen aan mijn achttiende 
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jaar als bisschop. Een tijd waarin, dankzij velen van u, veel goeds is 
gebeurd zoals de inrichting en uitbouw van het seminarie, de viering 
van het Jubeljaar 2000, de viering van het diocesaan Mariajaar, het 
vijfjarig Evangelisatieprogramma, het 450-jarig bestaan van het bis-
dom met de bedevaart naar Rome en het toewerken naar de nieuwe 
parochies in drie rondes van reorganisatie. Voor het goede dat tot 
stand is gekomen dank ik allereerst God, onze Vader. Eveneens denk 
ik in dankbaarheid aan de afzonderlijke stafleden met wie ik werk, 
aan de medewerkers van het bisdom. Met een broederlijke groet 
dank ik de priesters die van dag tot dag in de parochies leiding geven 
aan het kerkelijk leven. Ik dank de diakens, pastoraal werkers en de 
vele vrijwilligers. Met liefde denk ik aan de religieuzen en aan de con-
templatieve kloosterlingen in het bisdom. Zij verliezen zich in de lief-
de van God om die uit te dragen. Tevens een woord van waardering 
voor allen die verantwoordelijkheid dragen op het snijvlak van Kerk 
en samenleving, waaronder het gildewezen, het onderwijs en de uni-
versiteiten. Ik weet mij verbonden met onze broeders en zusters uit 
andere kerkgenootschappen waarmee ik vaak in gesprek was. Een 
vriendschappelijk dank je wel voor mijn hulpbisschop en voor de 
andere bisschoppen die ik in  ons land en daarbuiten mocht ontmoe-
ten. Mijn genegenheid, daarin ben ik de pastoor van Waalwijk ge-
bleven, gaat uit naar alle gelovigen, naar hen die nauw verbonden 
zijn met de Kerk, maar zeker ook naar hen die verder verwijderd zijn 
geraakt. Zij mogen weten dat God hen graag ziet. Tenslotte dank ik 
Sonnius, de weldoeners, de leden van de gebedskring, de rector en 
de seminariegemeenschap die ervoor zorgen dat het seminarie voor 
mij steeds een “thuis” is.  
 
Stilaan breekt er voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch een nieuwe 
periode aan. Voorlopig trek ik nog met u op als uw bisschop. In nauw 
overleg met de staf blijf ik leiding geven. De uitvoering van het werk 
laat ik vooral aan Monseigneur Mutsaerts, vicaris-generaal Van den 
Hout en de andere stafleden over. Te zijner tijd zal ik de nieuwe bis-
schop ten volle accepteren. Hopelijk zult u dat ook doen, dat is nodig. 
Zelf zal ik dan, na zijn wijding/installatie, met u optrekken als 
emeritus-bisschop van ’s-Hertogenbosch. Daarbij stel ik mij, met wat 
ik nog kan doen, in dienst van de nieuwe bisschop. Op uitnodiging 
van hem wil ik naar vermogen blijven meewerken.  
 
Gelukkig weet ik mij steeds gesterkt in mijn geloof. Telkens trek ik op 
naar God, mijn hoop en verwachting sinds mijn vroegste jeugd (Ps. 
71). In mijn geboortedorp zal ik gaan wonen, in de plaats waar ik van 
mijn ouders het geloof heb meegekregen. Ik hoop daar opnieuw thuis 
te geraken, al zal ik ’s-Hertogenbosch gaan missen. Maar zover is het 
nog niet. Er is nog een overgangsperiode. Een tijd waarin we geleide-
lijk aan in ons hart en in onze geest ruimte kunnen maken voor de 
nieuwe bisschop, die het bisdom nu nodig heeft. Onze hulp is in de 
Naam van de Heer. 
 
In de toekomst hoop ik u te ontmoeten, ik groet u hartelijk en blijf in 
gebed met u verbonden. 
 
 
 
Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans 
bisschop van ‘s-Hertogenbosch 
 

WAPENSPREUK 
 

IN VIRTUTE 
SPIRITUS SANCTI 

 
IN DE KRACHT VAN 
DE HEILIGE GEEST 
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Parochiekern Waalwijk 
 

 
St.- Antonius van Padua 
 
25-10-2014 Annie van Laarhoven 92 jaar 
29-10-2014 Wim van der Stappen 75 jaar 
27-11-2014 Ria van der Gouw - 86 jaar 
  Fijneman 
01-12-2014 Jo Verdijk  83 jaar 
02-01-2015 Berry van der Meijs 51 jaar 
04-01-2015 Lore Knulst  90 jaar 
18-01-2015 Mees van der Schans   4 jaar 
28-01-2015 Jos van Hulten  83 jaar 
31-01-2015 Mari IJpelaar  79 jaar 
05-02-2015 Bertha Pullens - 87 jaar 
  van Bijnen 
23-02-2015 Truus Wagemakers - 83 jaar 
  Smakman 
02-04-2015 Dinie van der Veer - 92 jaar 
  Timmermans 
05-05-2015 Niek Verschure 99 jaar 
12-05-2015 Gerard van de Wiel 71 jaar 
17-05-2015 Henk van Daalen 51 jaar 
13-06-2015 Piet van de Wiel 87 jaar 
11-07-2015 Jo van Delft  87 jaar 
25-08-2015 Sjaan de Graaff - 93 jaar 
  de Peffer 
 

 
St.- Clemens 
 

27-11-2014 Cees van Nistelrooij 64 jaar 
30-11-2014 Wim van Heesch 74 jaar 
01-12-2014 Jan van de Wiel 87 jaar 
08-12-2014 Sjaan Mans –   86 jaar 

Opperman 

22-12-2014 Jo van Brunschot -  89 jaar 
  van de Water 
29-12-2014 Toos Schoemans - 89 jaar 
  Raaijmakers 
20-01-2015 Jan van Leijden 76 jaar 
11-02-2015 Jan Vorstenbosch 72 jaar 
28-02-2015 Berry van Cromvoirt 68 jaar 
10-03-2015 Sjef Alessie  74 jaar 
10-04-2015 Frie Maas  78 jaar 
19-04-2015 To Burmanje -  89 jaar 
  Hamers 
23-05-2015 Mientje Klijn -  85 jaar 
  Steenbergen 
25-05-2015 Nell van der Zande - 77 jaar 
  Gommans 
25-06-2015 Cor van Es  77 jaar 
27-06-2015 Arie-Clemens   52 jaar 

de Leijer 
29-06-2015 Cor Trommelen –  86 jaar 

Geerts 
03-07-2015 Jo Richters –   84 jaar 

Broeders 
04-08-2015 Lies Strikkers – 88 jaar 
  van Brunschot 
02-09-2015 Suzan Wingerden 82 jaar 
04-09-2015 Guus Assmann 87 jaar 
27-09-2015 Kees van Boxel 76 jaar 
 

 
St.- Jan de Doper 
 
27-10-2014 Piet van Laarhoven 83 jaar 
06-11-2014 Clemens Hubers 59 jaar 
20-11-2014 Joke Stokwielder – 88 jaar 
  Pulles 
01-12-2014 Henny Mombers - 86 jaar 
  Raming 
17-12-2014 Bart Kobben  60 jaar 
24-12-2014 Albert van Heeswijk 71 jaar 
16-01-2015 Richard Berkelmans 91 jaar 
10-02-2015 Piet Akkermans 81 jaar 
10-02-2015 Corry Vissers - 84 jaar 
  de Jongh 
10-02-2015 Louise van Kessel 73 jaar 
06-03-2015 Annie van Schaijk - 67 jaar 
  Schelle 
01-02-2015 Riet Didden –   88 jaar 

van Hulten 
15-02-2015 Gerard van Aken 81 jaar 
03-04-2015 Marianne van   70 jaar 

Broekhoven–Verboord 
05-04-2015 Joop Moons  61 jaar 
08-04-2015 Theo Verheijen 82 jaar 
10-04-2015 Jan Rosendaal  90 jaar 
25-04-2015 Jo Aarts – Kogels 94 jaar 
30-04-2015 Willem van   68 jaar 

Kollenburg 
02-06-2015 Antoon van Nunen 89 jaar 
23-06-2015 Pierre van Leuven 81 jaar 

 

Allerzielen 2015 

Zij gingen ons voor: 
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30-06-2015 Corry van Hooij – 85 jaar 
  Van der Hoeven 
13-08-2015 Willy van Haandel - 81 jaar 
  Wanten 
22-08-2015 Jan van Schijndel 87 jaar 
11-09-2015 Harry Westerburger 96 jaar 
19-09-2015 Rie Didden –  96 jaar 
  Raaijmakers   
20-09-2015 Jo de Brock –  92 jaar 

de Boer 
28-09-2015 Piet van der Heijden 87 jaar  
01-10-2015 Joop Schalken  51 jaar 
14-10-2015 Jeanne Zijlmans - 87 jaar 
  Konings   
 

 
Parochiekern Waspik 
 
St.- Bartholomeus 
 
02-11-2014 Gerrie Langermans - 72 jaar 
  Schellekens 
03-11-2014 Dré Verschure  84 jaar 
30-11-2014 Coby Fijneman – 91 jaar 
  van der Pluijm 
04-12-2014 Nelly Zijlmans - 92 jaar 
  Verschure 
06-12-2014 Annie van Noije – 92 jaar 
  Pijnenburg 
16-12-2014 Emeritus pastoor 88 jaar 
  Pierre de Klijn  
30-12-2014 Nic van Marrewijk 79 jaar 
18-02-2015 Lisette de Graaf - 50 jaar 
  Van de Riet 
01-03-2015 Koosje Pagie –  85 jaar 

van Vugt 
01-03-2015 Willie Kanters  78 jaar 
21-03-2015 Marij Wagemakers – 68 jaar 
  Aarts 
10-04-2015 Dina van Hees - 92 jaar 
  van der Pluijm 
23-05-2015 Jo van Tilborgh – 83 jaar 
  Langermans  
29-05-2015 Miet Langerwerf – 93 jaar 
  de Groot 
21-07-2015 Cees van der Plas 88 jaar 
28-07-2015 Marian Kamp – 91 jaar 
  van den Born 
31-08-2015 Jan Kemmeren 88 jaar 
 
Mogen zij rusten in vrede 
 
 
  

 

Allerzielenvieringen 
 

Tijdens de Allerzielenvieringen worden 
speciaal de overledenen van het afgelopen 
jaar herdacht door het lezen van hun naam 
en het aansteken van een kaars.  
 

St. Antoniuskerk - Waalwijk 
 

Zaterdag 31 oktober 2015 
18.30 uur: Eucharistieviering 
Zang: Gemengd Antoniuskoor 
 

St. Bartholomeuskerk – Waspik 
 

Zaterdag 31 oktober 2015 
19.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Bartholomeuskoor 
 

St. Clemenskerk – Waalwijk 
 

Zondag 1 november 2015 
11.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Clemenskoor 
 

St. Janskerk – Waalwijk 
 

Zondag 1 november 2015 
09.30 uur: Eucharistieviering 
Zang: Herenkoor St. Jan 
 

St. Theresia – Waspik 
 

Zondag 1 november 2015 
14.30 uur: Allerzielenlof in ‘t Schooltje 
Zang: Theresiakoor 
 
 

Bingo-middag zieken 
 

 

De zieken die regelmatig bezocht worden 
door de dames van de ziekengroep - die 
werkzaam zijn rond de toren van de St. An-
toniuskerk - kunnen er zo langzamerhand de 
klok op gelijk zetten. Ieder najaar en voor-
jaar kloppen zij bij de zieken op de deur om 
hen uit te nodigen voor een gezellige mid-
dag. De herfst brengt nog vaak mooie dagen, 
maar het is ook het jaargetijde dat we door 
slecht weer hele dagen in huis moeten door-
brengen. Goed dus om er eens op uit te 
gaan!  
 

Op dinsdagmiddag 20 oktober a.s. zag het 
programma er als volgt uit: 
 

- koffie of thee met iets lekkers 
- optreden van het ‘Gezelligheidskoor RWW’ 
- ’n drankje en ’n hapje 
- bingo 
 

Het werd een gezellige middag! 
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Contact   Voor allerlei zaken die onze parochie betreffen kunt u contact 
opnemen met het parochiecentrum via de website:  

    www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/ 
  
  Geef als onderwerp op:    Secretariaat 
        Kerkhof 
        Financiën 
        Kerkleden 
        Vrijwilligers 
        Redactie parochieblad 
          Curico – Stichting M.O.V.  

 

 

Blijf herinneren 

In een oude Margriet las ik een ingezonden brief van een moeder die het zo verschrikkelijk 
vond dat ze niet meer over haar overleden dochter kon praten. Niemand wilde luisteren. Men 
wendde zich snel af of schakelde over op een ander onderwerp als alleen haar naam maar 
werd genoemd. “Er rust nog steeds een taboe op de dood”, schreef de vrouw. En inderdaad, 
we voelen ons zo ongemakkelijk als er over een dode geliefde gepraat wordt. We weten niet 
hoe we erover moeten praten. We zijn te bang om iemand te kwetsen. Ik denk dat het komt 
omdat we niet op een natuurlijke manier met de dood durven omgaan. Want hoe je het ook 
wendt of keert: de dood is onlosmakelijk met het leven verbonden. Dat kunnen we wel niet fijn 
vinden, maar het is een gegeven. Als we kunnen accepteren dat de dood er gewoon bij hoort, 
kunnen we misschien ook accepteren dat de doden er gewoon nog bij horen. Het is toch niet 
zo, dat je liefde voor iemand sterft als die geliefde sterft. Je kunt toch niet zomaar stoppen met 
houden van. Waarom zou je er niet over blijven praten? Dat hoeft helemaal niet droevig te 
zijn. Je kunt iemand herinneren met de lach die hij bij je teweegbracht. Je kunt meezingen met 
de muziek die hij graag hoorde. Als we iemand maar blijven herinneren zoals ie was, en niet 
na de dood zijn hele persoonlijkheid veranderen. Ik heb wel eens vaker geschreven dat ik 
soms een afscheidsviering bijwoon en dan bang ben dat ik op de verkeerde plaats ben: de 
persoon die herdacht wordt lijkt een vreemde voor mij. Dat is helemaal niet nodig. Niemand is 
perfect; ook onze geliefde doden waren dat niet. Ze waren wie ze waren en zo houden we nog 
steeds van hen. Stop ze niet weg. Ze mogen in je doorleven. Dat hoeft helemaal niet te bete-
kenen dat je blijft hangen in  het verleden. Je kunt doorgaan met je leven, of een heel nieuw 
leven beginnen en daarin een plaatsje open houden voor hen  die uit dit leven zijn weggegaan. 
Het een sluit het ander niet uit. Ik zie om me heen  talrijke voorbeelden van mensen die een 
nieuwe relatie zijn begonnen maar steeds samen hun overleden partner(s) blijven gedenken. 
Ik zie helaas ook wel mensen die hun verleden zo ver mogelijk wegstoppen, alsof het niet be-
staan heeft. Ik ben altijd een beetje bang dat die mensen uiteindelijk met zichzelf in de knoop 
raken. Maar wie ben ik om daarover te mogen oordelen? Eenieder zal voor zichzelf moeten uit-
vinden hoe hij het verdriet kan overleven. Maar mocht je merken dat iemand graag nog over 
zijn geliefde overledene wil praten, wend je dan niet af. Blijf luisteren, praten, lachen of huilen. 
Blijf herinneren. 
Ieder jaar gaan wij met familieleden en vrienden rond de sterfdag van mijn broer naar “de 
boom van Jos”. Daar praten we wat, lezen we een gedichtje of zingen we wat en daarna gaan 
we gezellig nog wat drinken. Na bijna 6 jaar blijven we daar behoefte aan hebben. Ik zou 
graag iedereen dat gunnen.  
 
Gerri 
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Nederlandse bisschoppen 
bereiden zich voor op  
Jaar van Barmhartigheid 
 

De Nederlandse bisschoppen willen uitge-
breid aandacht geven aan het bijzondere 
Jubeljaar dat paus Franciscus heeft uitge-
roepen: het jaar 2016 zal het jaar van de 
Barnhartigheid zijn. Dit heeft de paus bekend 
gemaakt door middel van de bul ‘Misericor-
diae vultus’: ‘Aangezicht van Barmhartig-
heid’. Deze bul is nu in het Nederlands ver-
taald.  
 
Het aangekondigde Heilig Jaar begint op 8 
december 2015, het hoogfeest van de 
Onbevlekte Ontvangenis van Maria, en sluit 
af op 20 november 2016, het hoogfeest van 
Christus Koning. De Nederlandse bisschop-
pen zullen bij gelegenheid van dit jaar een 
boekje uitbrengen over het sacrament van 
boete en verzoening, de biecht, gekoppeld 
aan het thema Barmhartigheid. Het is 
bedoeld om de biecht, een in Nederland 
praktisch vergeten sacrament, uitdrukkelijk 
onder de aandacht te brengen vanuit bijbels 
en liturgisch perspectief. De bisschoppen 
willen allen oproepen dit sacrament te 
(her)ontdekken en het ook metterdaad te 
ontvangen.  
 

Daarnaast hebben de bisschoppen het voor-
nemen om zowel op kerkprovinciaal niveau 
als in het eigen bisdom activiteiten te organi-
seren voor het jaar van Barmhartigheid. Op 
uitnodiging van het bestuur van De Stille 
Omgang, die jaarlijks terugkeert rond het 
mirakel van Amsterdam, zullen vele bis-
schoppen 12 maart 2016 bij de speciale 
jubileumherdenking in het teken van het Jaar 

van Barmhartigheid aanwezig zijn. Kardinaal 
Eijk is in de Eucharistieviering de hoofdcele-
brant.  
 

In Rome zal de paus op 8 december de heili-
ge deur van de Sint Pieter openen. Behalve 
in de Sint Pieter zijn er heilige deuren in de 
baslieken Sint Jan van Lateranen, H. Maria 
Maggiore en Sint Paulus buiten de muren. 
Ook deze worden geopend en wel op de der-
de zondag van de Advent, 13 december 
2015. De paus vraagt bisschoppen om deze 
dag een ‘deur van genade’ te openen in de 
kathedraal of andere belangrijke kerk of 
bedevaartplaats in hun bisdom. Ook hier wil-
len de Nederlandse bisschoppen gehoor aan 
geven.  
 

Verder heeft paus Franciscus alle bisschop-
pen gevraagd om in de Vastentijd van 2016 
met de gebedsactie ’24 uur voor de Heer’ in 
het bijzonder aandacht te geven aan het 
sacrament van boete en verzoening. In elk 
bisdom zal hier invulling aan worden gege-
ven. Deze gebedsactie wordt gehouden op 
vrijdag en zaterdag in de derde week van de 
Veertigdagentijd. Daarnaast zijn er ook 
jongerenwerkers in de bisdommen in 
samenwerking met de landelijke organisatie 
Jong Katholiek volop bezig met het Thema 
Barnhartigheid in aanloop naar de Wereld-
jongerendagen van 2016.  
 

De bul 
De bul van paus Franciscus is een spiritueel 
document, waarin de paus verschillende 
Bijbelteksten aanreikt die spreken over de 
barmhartigheid van God en de barmhartige 
liefde van Christus. De paus verwijst naar de 
parabels die gaan over barmhartigheid: het 
verloren schaap, de verloren munt en de 
verloren zoon (Lucas 15, 1-32). In deze 
parabels vinden we de kern van het evan-
gelie en ons geloof, schrijft de paus, omdat 
ze barmhartigheid laten zien als een kracht 
die alles overwint, het hart vervult van 
vreugde en die verzoening brengt door 
vergeving.  
 

Paus Franciscus hoopt dat iedere christen 
zich bezint op de geestelijke en lichamelijke 
werken van barmhartigheid. Hij wijst er in 
zijn tekst op dat de Heer ons oordeelt naar 
de mate waarin wij hongerigen hebben ge-
voed, dorstigen te drinken hebben gegeven, 
de naakten gekleed hebben, de vreemde-
lingen welkom geheten hebben, zieken 
genezen hebben, de gevangenen bezocht 
hebben en de doden begraven hebben. 

 

 

Logo  
Jaar van 
Barmhartigheid 
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d Werken van barmhartigheid zijn daden van christelijke naastenliefde: 

het zijn werken die uit liefde tot de naaste en uit liefde tot God worden 
verricht, en daarom ook wel ‘liefdewerken’ worden genoemd.  
 
Misericordia 
Het Nederlandse woord barmhartigheid is ontstaan uit een leenvertaling van 
het Middeleeuws Latijnse misericordia, dat bestaat uit miseri (‘arm’) en cor 
(‘hart’). 
 
Hulp verlenen 
Barmhartigheid is de innerlijke drang om hulp te verlenen aan mensen die in 
geestelijke of lichamelijke nood verkeren. Deze deugd is nauw verbonden 
met naastenliefde en rechtvaardigheid. 
 
Nood lenigen 
Het leed dat een ander treft, wordt door een barmhartig persoon ervaren als 
iets dat hemzelf treft. Uit naastenliefde wil hij de nood zo snel mogelijk 
lenigen.  
 
Onrechtvaardige structuren 
Het lenigen van leed kan door snel en ad hoc in te grijpen, maar ook door te 
proberen onrechtvaardige structuren te veranderen. In dit laatste opzicht is 
barmhartigheid nauw verwant aan rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid kan 
ook een synoniem zijn van barmhartigheid. In die zin is het een equivalent 
van genade.  
 
Liefde 
In de kerkelijke diaconie zetten gelovigen zich van oudsher in om mensen in 
nood te helpen. Zij worden gedreven door een gevoel van mededogen of 
medelijden met diegenen die in nood verkeren, en door de liefde tot God.  
 
Opdracht van Jezus 
Jezus zelf roept de gelovigen op om barmhartig te zijn jegens hun naaste in 
nood. Als een naaste om hulp vraagt, is het Jezus zelf, die in nood is; wie de 
naaste hulp geeft, geeft daarom Jezus hulp. Zelf drukt Jezus dat zo uit: 
 

“Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van de minste broeders van 
Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Matteüs 25, 40). 

 
Om welke hulp het gaat? Jezus is heel concreet: 
 

“Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven. Ik had 
dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en 
jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me 
gekleed. Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de 
gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” (Matteüs 25, 35-36).  

 
 
Innocentius III 
Jezus heeft volgens de apostel Matteüs een zestal ‘werken van barmhartig-
heid’ ingesteld. Paus Innocentius III (1198-1216) voegde daar in het jaar 
1207 een zevende werk aan toe. Het werk dat hij uitkoos was ‘de doden 
begraven’. Het is ontleend aan het bijbelboek Tobit, waarin naast twee 
bekende, ook door Christus genoemde werken van barnhartigheid, speciaal 
de zorg voor de overledenen wordt benadrukt: “Ik gaf brood aan de 
hongerigen en kleren aan de naakten; als ik het lijk van een volksgenoot 
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buiten de muren van Ninive zag liggen, dan begroef ik het”. (Tobit 1,17). In 
de door pestepidemieën geteisterde Middeleeuwen had het moeilijke en ge-
vaarlijke werk van ‘doden begraven’ overigens een bijzondere waarde.  
 
 
Zeven: getal der volmaaktheid 
Dat Innocentius III het door Christus gegeven zestal tot een zevental aan wil-
de vullen, heeft te maken met het feit dat het getal zeven in de christelijke 
traditie het getal der volmaaktheid is. Zo zijn er ook zeven sacramenten, 
zeven scheppingsdagen en zeven hoofddeugden.  
 
 
Zeven lichamelijke Werken van Barmhartigheid 
In de Middeleeuwen werden de zes door Christus gegeven werken plus het 
zevende werk van Innocentius III tezamen de ‘Zeven Werken van Barm-
hartigheid’ genoemd. De werken zijn immers alle gericht op het lenigen van 
materiële (‘lichamelijke’) nood. Uit een opsomming blijkt dat nog steeds 
duidelijk. Het gaat om: 
  

1. het spijzigen van hongerigen, 
2. het laven van dorstigen, 
3. het kleden van naakten, 
4. het herbergen van vreemdelingen, 
5. het bezoeken van zieken, 
6. het bezoeken van gevangenen, 
7. het begraven van doden 

 
 
Zeven Geestelijke Werken van Barmhartigheid 
Naast de Zeven Lichamelijke Werken van Barmhartigheid werden in de 
Middeleeuwen Zeven Geestelijke Werken van Barmhartigheid gesteld: 
werken, gericht op het lenigen van geestelijke nood. Het zijn deze zeven: 
 

1. de zondaars vermanen, 
2. de onwetenden beleren, 
3. de bedroefden troosten, 
4. in moeilijkheden goede raad geven, 
5. het onrecht geduldig lijden, 
6. beledigingen vergeven, 
7. voor de levenden en overledenen bidden. 

 
 
Hedendaagse barmhartigheid 
Hoewel de Kerk onder de werken van barmhartigheid niet alle denkbare 
goede werken wil vangen, kunnen de meeste hedendaagse activiteiten van 
christelijke liefdadigheid er wel toe worden herleid. Te denken valt bijvoor-
beeld aan het inrichten van gaarkeukens voor daklozen (‘de hongerigen 
spijzen’), het inzamelen van tweedehandskleding (‘de havelozen kleden’), de 
opvang van daklozen en asielzoekers (‘vreemdelingen herbergen’), het 
justitie-pastoraat (‘gevangenen bezoeken’) en de omvangrijke ziekenzorg van 
bv. De Zonnebloem (‘de zieken bezoeken’).  
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Liturgiekalender  
 
Doordeweekse Eucharistievieringen 
 
    Dag                     Kerk                       Tijd 
 

Dinsdag St. Antoniuskerk 19.00 uur 
 

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

09.00 uur 
 

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

09.00 uur 

Vrijdag St. Janskerk 
 

09.00 uur 

 
Eucharistievieringen weekend 
 
  Datum      Tijd            Kerk                 Koor 
 

Allerzielen 
 

Za 31 okt 18.30 St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Za 31 okt 19.00 St. Bartholomeus 
 

Bartholo- 
meuskoor 

Zo 01 nov 09.30 St. Jan 
 

Herenkoor 
St. Jan 

Zo 01 nov 11.00 St. Clemens Clemenskoor 
Zo 01 nov 14.30 St. Theresia 

Allerzielenlof  
bij de grot 

Theresiakoor 

 

 
32e zondag door het jaar 
 
 

Za 07 nov 18.30 St. Antonius Noisy People 
Za 07 nov 19.00 St. Bartholomeus  The Future 
Zo 08 nov 09.30 St. Jan Samenzang 
Zo 08 nov 11.00 St. Clemens 

Gezinsviering 
Samenzang 
 

 
33e zondag door het jaar 
 

Za 14 nov 18.30 St. Antonius* 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 15 nov 09.30 H. Bartholomeus* Thersiakoor    
Zo 15 nov 09.30 St. Jan* Herenkoor 

St. Jan 
Zo 15 nov 11.00 St. Clemens* Samenzang 
 

* Kerstkaarten ondertekenen & deurcollecte Curicó 

 
34e  zondag door het jaar 
 

Za 21 nov 18.30 St. Antonius Noisy People 
Zo 22 nov 09.30 St. Bartholomeus 

 
Bartholo-
meuskoor 

Zo 22 nov 09.30 St. Jan 
 

Herenkoor 
St. Jan 

Zo 22 nov 11.00 St. Clemens 
Patroonsfeest 
23 november  

Clemenskoor 
 

1e zondag van de Advent 
 

Za 28 nov 18.30 St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 29 nov 09.30 St. Bartholomeus Samenzang 
Zo 29 nov 09.30 St. Jan Herenkoor 

St. Jan 
Zo 29 nov 11.00 St. Clemens Clemenskoor 

 
2e zondag van de Advent 
 

Za 05 dec 18.30 St. Antonius Samenzang 
Zo 06 dec 19.00 St. Bartholomeus Samenzang 
Zo 06 dec 09.30  St. Jan Samenzang 
Zo 06 dec 11.00 St. Clemens 

Gezinsviering 
Samenzang 

 
3e zondag van de Advent 
 
 

Za 12 dec 18.30 St. Antonius 
Voedselinzameling 
voor voedselbank 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 13 dec 09.30 St. Bartholomeus 
Voedselinzameling 
voor voedselbank 

Bartholo- 
meuskoor 

Zo 13 dec 09.30 St. Jan 
Voedselinzameling 
voor voedselbank 

Herenkoor 
St. Jan 

Zo 13 dec 11.00 St. Clemens 
Voedselinzameling 
voor voedselbank 

Clemenskoor 

 
4e zondag van de Advent 
 

Za 19 dec 18.30 St. Antonius Noisy People 
Zo 20 dec 09.30 St. Bartholomeus Theresiakoor 
Zo 20 dec 09.30 St. Jan 

 
Herenkoor 
St. Jan 

Zo 20 dec 11.00 St. Clemens Samenzang 

 
Kerstavond 
 

Do 24 dec 17.00 St. Antonius 
Herdertjesviering 

Samenzang 

Do 24 dec 17.00 St. Bartholomeus 
Herdertjesviering 

Samenzang 

Do 24 dec 17.00 St. Jan 
Herdertjesviering 

Samenzang 

Do 24 dec 19.00 St. Antonius* Noisy People 
Do 24 dec 19.00 St Bartholomeus* The Future 
Do 24 dec 19.00 St. Jan* 

 
Rainbow 
Swing 

Do 24 dec 21.00 St. Antonius* Noisy People 
Do 24 dec 21.00 St. Clemens* Clemenskoor 
Do 24 dec 21.00 St. Jan* 

 
Gemengd 
koor St. Jan 

Do 24 dec 23.00 H. Bartholomeus* Bartholo- 
meuskoor 

 

* Kerkdeurcollecte Parochiële Caritas 
 
1e Kerstdag 
 

Vr 25 dec 09.30 H. Bartholomeus* Theresiakoor 
Vr 25 dec 09.30 St. Jan* Gemengd 

koor St. Jan 
Vr 25 dec   11.00 St. Antonius* Gemengd 

Antoniuskoor 
Vr 25 dec 11.00 St. Clemens* Clemenskoor 
 

* Kerkdeurcollecte Parochiële Caritas 
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Nieuws van het pastorale team 
voor de kinderen 
 

We zijn weer begonnen! 
 
Eerste H. Communie 
 
Het is weer herfst en de voorbereidingen 
voor de Eerste H. Communie zijn weer in 
volle gang. De scholen in Waalwijk hebben 
inmiddels de inschrijfformulieren ontvangen. 
Wij als parochie kijken er weer naar uit om 
samen met de kinderen en hun ouders aan 
de slag te gaan. We gaan samen op zoek 
naar Gods Grootste Geschenk. Dit is de titel 
van het werkboek dat we gebruiken bij de 
voorbereiding. Het is een reis waarin we de 
vele geschenken die God ons geeft, leren 
ontdekken. Zo komen we dan uit bij het 
grootste geschenk dat we mogen beleven, bij 
de Eerste H. Communie. 
 
Uiterlijk 24 oktober hopen we de inschrijvin-
gen in onze brievenbus te vinden. Heeft u 
geen inschrijvingsformulier ontvangen dan 
kunt u dit op de website  
www.sintjanwaalwijk.nl 
vinden onder het kopje sacramenten of halen 
op het parochiecentrum (open van maandag 
t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. 
Adres: De Genestetstraat 1, 5144 SN 
Waalwijk). 
 
De data voor de 1e H Communie zijn: 
 17 april 2016 10.00 uur St. Jan 
 24 april 2016 10.00 uur St. Antonius 

 
De eerste ouderavond is op dinsdag 3 no-
vember om 20.00 uur in het parochiecentrum  
(St. Antoniuskerk). We geven dan nadere 
uitleg over de voorbereiding en op welke 
locaties alles gebeurt. Tevens kunt u kennis-
maken met elkaar en met ons. 
Van harte welkom! 
 
H. Vormsel 
 
Na de herfstvakantie zullen we ook de ouders 
van de kinderen die het H. Vormsel willen 
ontvangen via de scholen een aanmeldings-
formulier uitreiken. Na het H. Doopsel en de 
Eerste H. Communie maakt het ontvangen 
van het H. Vormsel alles compleet. Gedoopt 
werd je omdat je ouders daarvoor kozen. Na 
de Eerste H. Communie ging je samen met je 

ouders en de parochiegemeenschap een 
stapje verder. Zelf dacht je na hoe je een 
vriend van Jezus kunt zijn. Nu ga je na-
denken hoe je met de hulp van de H. Geest 
als een goed Christen in deze wereld kunt 
leven. Niet altijd even gemakkelijk maar met 
de Helper, de H. Geest moet dat lukken… 
Jouw JA tegen God maakt compleet wat je 
ouders begonnen zijn toen ze je lieten dopen 
en je de Eerste H. Communie deed . 
Wij zien ernaar uit om met jullie te starten 
en er een mooi feest van te maken! 
De eerste ouderavond is op dinsdag 8 de-
cember om 19.45 uur in het parochiecentrum 
(De Genestetstraat 1, 5144 SN Waalwijk). 
 
Datum toediening H. Vormsel 
 Zaterdag 5 maart 2016 om 18.30 uur in de    

  St. Antoniuskerk door vicaris-generaal 
  R. van den Hout. 
 

Gezinsvieringen 
 
In oktober zijn we weer gestart met de 
gezinsvieringen. Om goed mee te kunnen 
vieren en zingen zijn er aparte boekjes voor 
deze vieringen. Omdat we de liedjes bij de 
voorbereidingen op de Eerste H. Communie 
ook gebruiken, zijn ze herkenbaar voor de 
kinderen en makkelijk mee te zingen. 
Ging het in oktober over St. Franciscus, de 
dieren en de natuur, op zondag 8 november 
gaat het over St. Maarten. We hopen weer 
veel gezinnen met kinderen, opa's en oma’s 
te ontmoeten. Niet vergeten dus! Zondag 8 
november om 11.00 uur in de St. Clemens-
kerk. 
 
 
 

Feestdag St. Maarten: 11 november 
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Aanstelling diocesane 
diaconaal werker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per 1 oktober jl. is de heer 
Embregt Wever aangesteld 
als pastoraal werker voor de 
diocesane diaconie. Daarmee 
is een al langer gekoesterde 
wens vervuld, zoals was 
aangegeven in het ‘Werk-
document CARITAS in het 
bisdom ’s-Hertogenbosch.  
 
Embregt houdt zich bezig 
met het ondersteunen van de 
diaconie en caritas in de 
nieuwe parochies. Hij heeft 
ruime ervaring in diaconaal 
en kerkelijk werk, laatstelijk 
als straatpastor in ’s-Herto-
genbosch. Bovendien heeft 
hij in het verleden ervaring 
kunnen opdoen met het 
managen van veranderings-
processen in het bedrijfs-
leven.  
 

Hij zal contacten onderhou-
den en leggen met parochies, 
diaconale werkgroepen en 
parochiële caritasintelllingen. 
Hij is telefonisch bereikbaar 
op 073-523 20 34.  
Zijn e-mail: 
http://bisdomdenbosch.nl/Pagin
as/Bereikbaarheid‐
Bisdomkantoor.aspx 

Openstelling van het 
parochiecentrum 
Vanaf begin van de maand 
oktober 2015 is het parochie-
centrum aan de Genestet-
straat 1 open op maandag, 
dinsdag, woensdag en don-
derdag van 09.00 uur tot 
12.30 uur. U kunt vrij naar 
binnen komen om berichten, 
intenties en dergelijke door 
te geven aan het secreta-
riaat; als de deur op slot is, 
belt u even aan en er wordt 
geopend.  
 
Dit betekent natuurlijk ook 
dat op vrijdag het centrum 
voortaan dicht zal zijn. 
 
St. Bartholomeuskerk 
Om een juist beeld te krijgen 
van de mogelijkheid het 
hoogaltaar te borgen, is on-
langs een steiger rond het 
altaar geplaatst om van 
dichtbij alles te controleren 
op detail-niveau. Dit heeft er 
helaas toe geleid dat het 
optimisme, dat we aanvan-
kelijk hadden, helemaal is 
weggevaagd. Zoals het er nu 
naar uitziet, zal het altaar 
toch vrijwel volledig gede-
monteerd moeten worden om 
het daarna weer stukje voor 
stukje op te bouwen. In 
eerste instantie, toen we het 
artikel in het vorige parochie-
blad publiceerden, dachten 
we nog de hele klus te kun-
nen klaren voor Kerstmis 
2015. Daar kan nu helaas 
geen sprake meer van zijn. 
Zeer binnenkort vindt er nog 
een uitgebreide inspectie 
plaats, samen met deskundi-
gen van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) 
en van het bisdom. Geza-
menlijk zullen we onder-
zoeken waar nog mogelijke 
subsidies gevonden kunnen 
worden. Al met al is het een 
hele opgave deze klus finan-
cieel en technisch tot een 

goed einde te brengen. Wij 
houden u op de hoogte van 
de vorderingen. 
 
Begraafplaatsen 
Rond Allerzielen is het op de 
begraafplaatsen soms ‘gezel-
lig’ druk. Er wordt gepoetst 
en geharkt, zodat de graven 
er weer verzorgd uitzien. 
Chrysanten sieren de graven. 
Regelmatig zie je ook men-
sen een praatje maken. Er 
worden herinneringen opge-
haald. 
Voor het onderhoud van de 
graven zijn op de begraaf-
plaatsen schoonmaakartike-
len zoals bezems, dweilen, 
harken en gieters aanwezig. 
Maar – nu het zo druk is – 
kunt u het treffen dat alle 
materialen al in gebruik zijn. 
Het is dus raadzaam zelf van 
thuis alle benodigdheden mee 
te nemen.  
 
Thuiskerk 
Nu de winter weer in aan-
tocht is, wordt het voor de 
ouderen onder ons wel eens 
moeilijk om de kerk te bezoe-
ken. Gelukkig biedt Omroep 
RKK op de televisie uitkomst. 
Op zondag wordt van 10.15 
uur tot 10.30 uur een 
geloofsgesprek uitgezonden 
en aansluitend is er een 
Eucharistieviering uit een van 
de kerken uit Nederland. 
 
Kerstnummer 
parochieblad 
Het kerstnummer van het 
parochieblad zal op 15/16/17 
december a.s. bij de ‘abon-
nees’ worden bezorgd. Dit 
zijn de deelnemers aan de 
parochiebijdrage.  
 
Copij voor dit nummer kunt u 
tot woensdag 2 december 
inleveren op het parochie-
centrum of sturen aan: 
http://www.sintjanwaalwijk.n
l/contact/secretariaat/ 

K
o
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http://bisdomdenbosch.nl/Paginas/Bereikbaarheid-Bisdomkantoor.aspx
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
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Dringende oproep 
 
Wie, oh wie wil en kan helpen met het ver-
zorgen van publicaties en informatie in ons 
parochieblad binnen de parochiekern Waspik? 
Al geruime tijd zoeken we naarstig naar een 
persoon die onze parochianen op de hoogte 
stelt van de ontwikkelingen rond de toren 
van Bartholomeus. Wij zijn ervan overtuigd 
dat u als betrokken parochiaan via het 
parochieblad op de hoogte wilt blijven van 
alle ins en outs omtrent de activiteiten 
binnen de parochie. U kunt hiervoor verdere 
informatie vragen aan de heer Th. van der 
Vight, bestuurslid communicatie (tel.: 0416-
334608) of mevrouw C. de Bruijn, bestuurs-
lid medewerkers (tel.: 0416-313078) 
 
 

Gebedsdienst 
Waspik Boven 
 
Al jaren is het traditie om de overleden paro-
chianen van de Theresiakerk in een gebeds-
dienst te herdenken. Op 1 november wordt 
deze jaarlijkse gedenkdienst – na de sluiting 
van de Theresiakerk – in het Schooltje ge-
houden. Deze dienst start om 14.30 uur. Alle 
parochianen worden hiervoor uitgenodigd. 
Als afsluiting van deze dienst gaan we naar 
de aangrenzende Mariagrot om eer te bren-
gen aan Maria en de heilige Theresia en 
worden de graven gezegend.  
Nadien kunt u allen nog even onder het 
genot van een kop koffie met elkaar samen 
zijn in het Schooltje. Laten we allen deze 
traditie in Waspik Boven, voor de overlede-
nen aldaar, in stand houden.  
 
Cissy de Bruijn 
 

 
 
 
 
 
 

Parochiekroniek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het sacrament van het H. Doopsel 
werden in onze parochiegemeenschap 
opgenomen:  
 
6 september 2015 
Olivier van Brakel, zoon van Marc van Brakel 
en Zdenka Hanusch 
 
20 september 2015 
Gilliana Voets, dochter van Niels Voets en 
Guanita Brok 
 
20 september 2015 
Muson de Bresser, zoon van Ronny de 
Bresser en Bijke Vesters 
 
27 september 2015 
Joëlle Evers, dochter van Daniël Evers en 
Dianne Welvaart 
 
27 september 2015 
Lena Lammers, dochter van Jeroen Lammers 
en Eva Drabbe 
 
3 oktober 2015 
Desley-Jay van Spreù, zoon van Frank van 
Spreù en Trien Heesbeen 
 
11 oktober 2015 
Jessy Maas, zoon van Mark Maas en Patricia 
van Berkel 
 
11 oktober 2015 
Hugo de Gier, zoon van Huib de Gier en 
Marriette Hesp 
 
18 oktober 2015 
Saar de Neef, dochter van David de Neef en 
Maria Walta 
 
25 oktober 2015 
Cinthia van de Pas, dochter van Ilonka 
Balemans 

 
Onze hartelijke gelukwensen 

 
 
 

Begraafplaats 
St. Theresia 
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Wereldjongerendagen 2016: 

Krakau 
 
Bisdomreis 
 

Het bisdom van ’s-Hertogenbosch nodigt 
jongeren van 16 t/m 30 jaar uit om mee te 
gaan naar de Wereldjongerendagen in 
Krakau in juli-augustus 2016.  
 
De Wereldjongerendagen zijn het grootste 
jongerenevenement ter wereld. Honderd-
duizenden jongeren uit de hele wereld komen 
samen om het katholieke geloof te vieren. 
 
Paus Franciscus heeft als thema uitgekozen: 
 
“Zalig de barmhartigen want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden”. 
 
Binnen dit thema worden drie pijlers 
uitgelicht: 
 

 Zien en bewogen worden 
 Solidariteit en menswaardigheid 
 Barmhartigheid ondervinden 

 
Het thema voor de bisdomreis is “Stap naar 
de a/Ander”. 
 
De kern van de reis is van 25 juli tot 1 au-
gustus met daarin als hoogtepunten de ver-
welkoming van de paus op donderdag; op 
zaterdagavond de grote avondwake onder de 
sterrenhemel; zondag de indrukwekkende 
slotviering. 
 
Het reisprogramma in een overzicht: 
 

 Maandag 18 juli 
  Per bus op weg naar Polen 
 

 Dinsdag 19 juli  
  Aankomst in het bisdom Bielsko-Zywiec 
 

 Woensdag 20 t/m zondag 24 juli 
  Days in the Diocese 
 Maandag 25 juli 

  Vertrek naar de Nederlandse WJD-locatie in    
  of nabij Krakau 
 Dinsdag 26 t/m zondag 31 juli 

  Deelname aan de WJD in Krakau 
 Maandag 1 augustus 

  Begin terugreis 
 Dinsdag 2 augustus 

  Aankomst in Nederland 
 

Voor meer informatie: 
http://www.bisdomdenbosch.nl/Onderwijs/Pa
ginas/Jongerenactiviteiten.aspx 
___________________________________ 
 
14 en 15 november 2015 

Curicó weekend 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochiekerk Cristo Resucitado in Curicó (Chili) 
 

Feliz Navidad y  
un Próspero Año Nuevo 

 

Al vele jaren stuurt onze parochie met Kerst-
mis kerstkaarten naar onze zusterparochie 
Cristo Resucitado (Verrezen Christus) in 
Curicó (Chili). In het weekend van 14 en 15 
november a.s. zal u in de gelegenheid wor-
den gesteld een kerstkaart te ondertekenen 
voor onze medechristenen.  
De heer Piet Jongenelis en zijn echtgenote 
verblijven dit jaar met Kerstmis in Curicó en 
zijn dan in de gelegenheid deze kaarten zelf 
uit te delen na de nachtmis.  
 
Deurcollecte 
 

Ook zal er op 14 en 15 november a.s. in alle 
parochiekerken een deurcollecte worden ge-
houden voor kerstpakketten voor de aller-
armste gezinnen in onze adoptieparochie. 

http://www.bisdomdenbosch.nl/Onderwijs/Paginas/Jongerenactiviteiten.aspx
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Geleidelijke ontwikkeling 
nieuwe parochie 
 

“Ik denk dat de Kerk in onze regio, bijbels 
gezegd, een tocht van veertig jaar moet ma-
ken om weer tot het volle licht van Christus 
te komen”, aldus mgr. Wiertz. De R.K. kerk 
is organisatorisch en spiritueel volop in ver-
andering. Dit veranderingsproces is nog maar 
net begonnen. Het is niet voor het eerst dat 
de kerk in zwaar weer verkeert. Dat is iets 
dat als een golfbeweging door de geschiede-
nis van de kerk gaat. In het huidige verande-
ringsproces lijkt alle aandacht uit te gaan 
naar kerkelijke krimp. Dit nemen we serieus, 
maar we willen er ons – met mgr. De Korte – 
niet door laten gijzelen. Het dwingt ons tot 
bundeling van krachten en tot het inslaan 
van nieuwe wegen. Uiteindelijk gaat het om 
de vraag of we, ook in de toekomst nog, mo-
gelijkheden hebben om ons geloof te beleven 
en te vieren. Het belangrijkste is dat mensen 
elkaar (blijven) ontmoeten en met elkaar op-
trekken, samen hun geloof beleven en dit 
proberen te verdiepen, samen kerk zijn als 
“een ziekenhuis voor zondaars”, aldus mgr. 
R. Mutsaerts, of zoals paus Franciscus zei: 
“een veldhospitaal waar gewonden verzorgd 
worden en tot rust kunnen komen”. De vor-
ming van nieuwe parochies beoogt daar de 
voorwaarden toe te scheppen. Voor veel 
parochies geldt dat zij, na een onrustige en 
soms moeilijke start in rustiger vaarwater 
komen en beter zicht beginnen te krijgen op 
hoe de nieuwe parochie vorm gegeven kan 
worden. Duidelijk is dat de samenvoeging 
van geloofsgemeenschappen tot één parochie 
niet zonder slag of stoot en zonder pijn en 
moeite is verlopen. Ingrijpende beslissingen 
op zowel pastoraal als financieel vlak waren 
en zijn onontkoombaar.  
Naast de te verwachten weerstand en kritiek, 
ontmoeten deze zeker ook begrip, omdat zij 
als noodzakelijk ervaren worden (er is geen 
beter alternatief), maar vooral omdat zij 
richting toekomst kansen bieden. Stap voor 
stap zijn ontwikkelingen in gang gezet die we 
mogen duiden als groei. Parochianen in de 
geloofsgemeenschappen ontmoeten elkaar 
tijdens en na de vieringen of bij door werk-
groepen georganiseerde activiteiten, lezen 
we over elkaars gemeenschap in hun gedeel-
de parochieblad of vinden informatie op een 
aangepaste of nieuwe parochiewebsite, waar-
op dwarsverbanden zichtbaar worden. Vrij-
willigers uit de geloofsgemeenschappen 

maken kennis met elkaar, gaan elkaar steeds 
meer waarderen en zoeken elkaar op. Door 
deze onderlinge contacten groeit het besef 
samen te behoren tot één parochie, die nu en 
in de toekomst iets te bieden heeft. Ook wor-
den nieuwe initiatieven genomen, zoals het 
opzetten van gezamenlijke activiteiten op het 
vlak van catechese of diaconie, maar ook 
bijvoorbeeld het samen op bedevaart gaan; 
activiteiten die het gemeenschapsgevoel 
versterken  en enthousiasmerend werken, 
zoals pastoor van Osch op de netwerkbijeen-
komst in maart illustreerde. Veel zaken zijn 
nog lang niet duidelijk, bijvoorbeeld hoe het 
functioneren van locatieraden of contact-
groepen het beste vorm gegeven kan worden 
of hoe een gebouwenplan ontwikkeld kan 
worden zonder parochianen op de kast of 
direct de kerk uit te jagen. Al doende en 
experimenterend wordt verder gezocht naar 
geëigende, constructieve oplossingen, waar-
bij een werkbare balans lokaal – centraal een 
belangrijke opgave is. Kortom, parochianen 
en vrijwilligers, pastores en bestuurders 
ervaren, dat in de nieuwe situatie van de 
samengevoegde gemeenschappen er niet 
slechts sprake is van verlies, maar ook dat 
het nieuwe energie geeft samen te bouwen 
aan positieve ontwikkelingen, die hopelijk 
toekomstbestendig zijn. Het is nog lang niet 
duidelijk wat de toekomst nieuwe parochies 
zal brengen. Maar zeker is op de eerste 
plaats, dat niets doen en alles bij het oude 
laten geen optie is. Wie de nieuwe parochie 
opvat als een bestuurlijke “fusie light”, waar-
bij de gemeenschappen op de oude voet ver-
der gaan en er niets verandert, behaalt een 
pyrrusoverwinning, terwijl het wachten is op 
de laatste die het licht uitdoet. Op de tweede 
plaats is het duidelijk, dat er positieve en 
belangrijke ontwikkelingen in gang gezet 
zijn. In plaats van deze te overhaasten kun-
nen we ze beter hun tijd gunnen, terwijl we 
creatief meedenkend inspelen op mogelijk-
heden in onze concrete situatie en waar 
nodig onze verantwoordelijkheid nemen. Wie 
weet maken we een metamorfose mee  
waarin de parochie uitgroeit van rups naar 
vlinder …! 
 

Co Broekhuizen (medewerker bisdom) 
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Stichting Vrienden van 
Sint Jan de Doper 
 
Veel parochianen en oud-parochianen hebben 
het afgelopen jaar positief gereageerd op 
onze oproep om naar draagkracht een finan-
ciële bijdrage te leveren aan het openhouden 
van de voor Waalwijk zo karakteristieke 
koepelkerk. Een jaar na de start van onze ac-
ties is al € 385.000 toegezegd. Op basis 
hiervan heeft het bisdom ermee ingestemd 
om met de restauratie te beginnen. 
 
Maar we zijn er nog lang niet: pas als de ge-
meenschap van Waalwijk erin slaagt om voor 
de totale restauratie € 600.000 bij elkaar te 
brengen, kan ook de toren gerestaureerd 
worden en kan de schitterende St. Jan open 
blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wij doen daarom een beroep op alle paro-
chianen die het behoud van de St. Jan als 
katholieke kerk en christelijk cultuur-
historisch centrum van Waalwijk en de Lang-
straat ter harte gaat. Lever naar draagkracht 
een bijdrage aan het behoud van de St.-Jan. 
U kunt dit doen door onderstaand formulier 
in te vullen en af te geven of te posten.  
 
Vanwege de culturele ANBI-status geeft de 
fiscus 25% extra belastingvoordeel bovenop 
de overige fiscale voordelen bij schenkingen. 
Op onze site www.vriendensintjanwaalwijk.nl 
leest u er alles over.  
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 
 
Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper – 
Commissie Fondsenwerving 

 

Ja, ik zal de stichting Vrienden van Sint Jan de Doper te Waalwijk steunen 
 
 

Voor- en achternaam: …………………………………………………………………………………………. 
 

Postcode en adres: …………………………………………………………………………………………. 
 

E-mailadres:  …………………………………………………………………………………………. 
 

Telefoonnummer(s): …………………………………………………………………………………………. 
 

 Ik doneer minimaal 5 jaar een bedrag van *€ ………………………...........
(* Aankruisen en bedrag invullen. Wij sturen u als bevestiging een schenkingsformulier, 
waardoor u de maximale belastingrestitutie bij de fiscus kunt terugvorderen.) 
 

of 
 

 Ik doneer eenmalig een bedrag van *€ ……………………………………………… 
(* Aankruisen en bedrag invullen. Wij sturen u een ontvangstbevestiging van uw 
donatie.)  

 

op rekening NL24 RABO 0150 8290 94 
t.n.v. Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper 

 
Datum:  …………………………………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………….. 
 

Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper te Waalwijk  
Postadres: De Genestetstraat 1, 5144 SN Waalwijk 

http://vriendensintjanwaalwijk.nl/help-mee 
tel. 06 - 53779808 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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