Februari 2016
Colofon
Jaargang 3
Februari 2016
Pastoraal team:
z Pastoor/deken
M. Dorssers
tel.: 0416 - 33 21 81
z Pastor Nguyen Duc Minh
tel.: 06 – 10651088 of
0416 – 795089
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:
mw. A. Meijers-Geurts
tel.: 0416 – 33 81 09
Parochiecentrum /
Centraal secretariaat:
St. Antoniuskerk
De Genestetstraat 1,
5144 SN Waalwijk
tel.: 0416-33 35 31
Het parochiecentrum is open
van maandag t/m donderdag (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.
Website:
www.sintjanwaalwijk.nl

Parochieblad

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

De moderne vastentijd
Carnaval is in aantocht. Na het feestgedruis gaan mensen in
Nederland maar ook daarbuiten de vastentijd of veertigdagentijd
in. Veertig dagen lang doen mensen individueel of samen iets
niet wat ze normaal wel zouden willen doen.
Vroeger betekende dat dat je zuiniger leefde, geen vlees at of
spaarde voor de hongerige kindjes in Afrika. Je deed dus de
snoepjes die je een keer per dag mocht pakken niet in je mond
maar in een of ander doosje. En met Pasen was er altijd een
hoog bedrag ingezameld doordat mensen geld in een spaardoosje
stopten. Dat geld ging dan naar een goed doel.
Inmiddels zijn sommige dingen behoorlijk veranderd. Modern
vasten houdt niet altijd meer in dat je minder of anders eet. Het
is juist de kunst om iets niet te doen wat je normaal gesproken
wel (graag) doet. Er zijn van die typisch 21e eeuwse dingen die je
best voor een maandje op kan geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan de ‘verslaving’ altijd je smartphone aan te hebben,
naar je iPod te luisteren, je tablet te gebruiken, te appen, te twitteren of te mailen. Ook computerspelletjes staan bij velen hoog
op het programma. Kijk maar overal om je heen. Het lijken wel
krachtige magneten.
Vergaat het u ook wel eens dat u een impuls-aankoop doet? U
koopt iets wat u eigenlijk niet nodig heeft. Zou het niet verstandig zijn bewuster bezig te zijn met de producten die je aanschaft.
Winkel- en supermarktketens doen er van alles aan om hun producten zo te etaleren dat de verleiding ontstaat deze te kopen.
We leven in een consumptiemaatschappij. Genoeg is nooit
genoeg! Maar hebben we dat alles wel echt nodig?
Veel van de zaken die ons bezighouden, zullen aan de vluchtelingen die ons land binnenkomen voorbij gaan. Geen kasten vol
kleren, geen goedgevulde koelkasten, geen eigen vervoermiddelen, geen eigen woning, geen werk, geen computer, geen eigen
bed en bad ….etc. Hoe betrekkelijk wordt dan de periode van
veertig dagen die nu voor de deur staat?
De veertigdagentijd kan – als we er voor open staan - voor ons
allen een ‘oefening in bewustwording’ worden.
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afgaand aan de Vierde zondag van de
Veertigdagentijd, moet in de bisdommen
worden bevorderd. Zeer veel mensen
naderen opnieuw het sacrament van de
verzoening en onder hen veel jongeren, die
in deze ervaring vaak de weg weer vinden
om terug te keren tot de Heer, om een ogenblik van intens gebed te beleven en de zin
van het eigen leven opnieuw te ontdekken.

Jaar van de
Barmhartigheid
Eind vorig jaar heeft paus Franciscus het
initiatief genomen tot het Jaar van de
Barmhartigheid. In vorige parochiebladen
hebt u daar al over kunnen lezen.
Graag nemen wij enkele initiatieven om dit
jaar in onze parochie er inhoud aan te geven.
Wij geven u een overzicht.
Op de eerste plaats willen we een spreker
uitnodigen die iets meer vertelt over de
achtergronden van de barmhartigheid en hoe
zich dit bij voorbeeld verhoudt tot Gods
rechtvaardigheid. Zodra hierover meer
bekend is, zullen wij u informeren.
Verder willen wij op vrijdag 4 maart een
middag en avond organiseren: Twaalf uur
voor de Heer. Een middag en avond van
aanbidding en bedoeld om het sacrament van
verzoening te vieren.
Op dinsdag 22 maart, de dinsdag in de
Goede Week, vieren wij in de St.-Antoniuskerk een Avond van Barmhartigheid. Ook
hier hebben aanbidding en het sacrament
van verzoening een plaats. Het is natuurlijk
goed om ter voorbereiding op Pasen na te
gaan waar wij staan ten opzichte van God.
Vervolgens staat de bedevaart naar Kevelaer
op 30 en 31 juli in het teken van het jaar van
Barmhartigheid. In Kevelaer is er gelegenheid om binnen te gaan door de heilige deur.
En ten slotte denken wij aan een bedevaart
naar Den Bosch, want ook daar is er
gelegenheid door de heilige deur binnen te
gaan. We denken aan de maand oktober,
maar ook hierover volgt later meer.
Wij hopen dat Gods barmhartigheid ons mag
inspireren om zijn barmhartigheid verder te
brengen naar de mensen om ons heen.

Twaalf uur voor de Heer

Paus Franciscus noemt in zijn bulle
Misericordiae Vultus over het heilig jaar het
initiatief 24 uur voor de Heer. Wij citeren:
‘Het initiatief “24 uur voor de Heer”, dat kan
worden gevierd op vrijdag en zaterdag voor-

Laten wij opnieuw het sacrament van de verzoening met overtuiging in het middelpunt
plaatsen, omdat dit het mogelijk maakt de
grootheid van de barmhartigheid werkelijk te
ervaren. Voor iedere boeteling zal het een
bron zijn van ware innerlijke vrede.’
Het sacrament van de Verzoening is, helaas,
in onze streken tot vergeten sacrament geworden. Toch kan het weldadig zijn om je
hart eens te luchten in een oprecht gesprek.
Mensen lopen vaak lang met ballast rond en
dat is jammer. De vorm van vroeger is voorbij, maar de waarde van het sacrament is
blijvend. Wij kunnen het eenieder aanraden.
Onze parochie wil daarom graag het initiatief
van de paus overnemen voor Waalwijk. We
bidden op de middag en avond van 4 maart
en we willen de avond graag houden in de
St.-Jan. Vanwege het uitgaansleven, én vanwege de voor de aanbidding moeilijk in te
vullen nachtelijke uren, houden we de gelegenheid beperkt van twaalf uur tot twaalf
uur.
Onze priesters zijn dan in de kerk beschikbaar voor persoonlijke gesprekken. Pastor
Minh zal beschikbaar zijn van 14.00 tot 15.30
uur en pastoor Dorssers van 20.00 tot 21.30
uur (of zoveel langer als nodig mocht
blijken).
Maar ook voor persoonlijk gebed bij het
Allerheiligste bent u natuurlijk van harte
welkom. Wilt u een uurtje bij het Sacrament
voor uw rekening nemen, neemt u dan
alstublieft contact op met de leden van het
pastorale team.
Wij hopen dat u Gods barmhartigheid
persoonlijk mag ervaren. Het is een
verrijking die wij u graag gunnen.
Pastoor Dorssers
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Wat is Aswoensdag

Herkomst van Aswoensdag

Aswoensdag is de woensdag na Carnaval.
Het is de eerste dag van de lente volgens de
westelijke christelijke kalender en valt
precies 46 dagen vóór Pasen. De naam
Aswoensdag is afgeleid van het gebruik om
een askruisje op het voorhoofd van gelovigen
te plaatsen door de priester. Hij gebruikt
hierbij de woorden:

“Memento, homo, quod pulvis es, et
in pulverem reverteris”
ofwel

In het begin van de middeleeuwen werd bij
zondaars as over het voorhoofd gestrooid als
start van de boetetijd. Later werd dit een
algemeen gebruik voor alle gelovigen omdat
men er van uitging dat iedereen zondigde. In
de Bijbel komen we tal van verwijzingen
tegen van boetelingen die as over hun hoofd
strooien. As heeft van oudsher ook een relatie met rouwen en verdriet en het gebruik
van as over het hoofd strooien stond in
Bijbelse tijden dan ook voor spijt over de
zonden die men had begaan en fouten die
men gemaakt had.

Aswoensdagvieringen

Bedenk, mens, dat je van stof bent
gemaakt en dat je tot stof zult
wederkeren”.
De as is afkomstig van verbrande palmtakken of buxustakken die het jaar daarvoor
werden gebruikt voor de viering van Palmpasen, vermengd met wat olijfolie voor de
hechting op het voorhoofd. De as herinnert
de gelovigen aan hun eigen sterfelijkheid en
is tevens een uiting van boetvaardigheid
jegens hun God. Aswoensdag wordt door
katholieken gevierd, door orthodoxe christenen maar ook door sommige protestantse
groeperingen.

 St. Bartholomeuskerk - Waspik
Woensdag 10 februari 2016 om 19.00 uur
Zang: Theresiakoor
 St. Janskerk – Waalwijk
Woensdag 10 februari 2016 om 19.00 uur
Zang: Gemengd koor St. Jan

Voor katholieken is Aswoensdag conform het
kerkelijk wetboek een verplichte vastendag.
Zij mogen dan slechts één volledige maaltijd
tot zich nemen en geen vlees.

Barmhartigheid - Misericordia
Het Nederlandse woord ‘barmhartigheid’ is een leenvertaling
van het christelijk Latijnse misericordia, dat bestaat uit
miser (‘ellendig’, ‘arm’) en cor (‘hart).
Barmhartigheid is nauw verbonden met naastenliefde.
Het leed dat een ander treft, wordt door een barmhartig persoon
ervaren als iets dat hemzelf treft. Hij wil de nood zo snel mogelijk lenigen.
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Parochiële
caritas

Onze bisschop heeft dat opgepakt en de
wens uitgesproken dat er in elke fusieparochie een parochiële (of interparochiële)
caritasinstelling actief zou zijn. Ik weet niet
of en hoelang het geleden is dat er in
Waalwijk een caritasinstelling actief was,
maar vaak zijn dergelijke instellingen in de
jaren ’60 of ’70 ter ziele gegaan tegen de
achtergrond van een actievere overheid,
opgegaan in wereldlijke stichtingen of opgegaan in oecumenische initiatieven. Toch acht
onze bisschop het van belang dat ook de
Kerk haar sociale gezicht toont, zeker nu de
overheid zich door bezuinigingen hoe langer
hoe meer terug trekt.

Paus Franciscus blijft bij velen tot de verbeelding spreken. Een paus met een totaal
eigen kijk en aanpak. Waarschijnlijk qua
geloof niet eens zo verschillend van zijn
voorgangers, maar wat hem bijzonder maakt
is zijn aanpak. Om het eenvoudig te zeggen:
hij begint niet aan de kant van het geloof,
maar aan de kant van de gelovige, aan de
kant van de mens, gelaat van God.
In de ander kun je het gelaat van de Ander
ontwaren. Immers iedere mens draagt als
het ware de handtekening van God. Wij zijn
zijn schepping. Iedere mens is door God
bedacht, door God gewild en door God
bemind. Paus Franciscus beleeft dat op zijn
heel eigen wijze en in het bijzonder jegens
de armen.

Inmiddels, zo weten we uit landelijke statistieken, stijgt bij mensen, ook in Waalwijk, de
schuldenlast en de kloof tussen arm en rijk
vergroot zich.
Vandaar dat de parochie het initiatief heeft
opgenomen om een Parochiële Caritasinstelling (PCI) op te richten. Inmiddels heb
ik het bericht ontvangen dat de bisschop op
19 januari 2016 de PCI heeft opgericht. Dat
vormt het startpunt. Met Kerstmis en in de
voorgaande jaren met Kerstmis is al ingezameld voor de PCI en een startkapitaaltje
staat klaar. De bedoeling is dat de PCI gaat
werken met een hulptelefoon, die door vrijwilligers aangenomen wordt. Een deel van de
parochiewebsite wordt op dit moment ingericht voor de PCI, om te informeren over de
bedoelingen en de gang van zaken.
Wij houden u op de hoogte.
Pastoor Dorssers

Carnaval Schoenlapperslaand
Carnaval nadert met rasse schreden. Dagen van humor en
plezier. Onze parochie neemt deel aan dit festijn met de viering in de St.-Jan en wel op zaterdag 6 februari om 12.12 u.
U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren met Stadsprins Ruud, adjudant Niels, Hofdame Marit en de Raad van
XI. Het geheel wordt begeleid door het koor Rainbow Swing,
door Show- and marching band Cornu Copiae en door muziekgezelschap de Bollikers.
Naderhand wordt, traditiegetrouw, de Okke gezegend op het
plein voor het Huis van Waalwijk.
Ook op Aswoensdag 10 februari bent u om 19.00 uur welkom in de St. Jan om, samen met Prins en Raad. Het askruisje te ontvangen.
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Stille Omgang Amsterdam
12 maart 2016

De Stille Omgang wordt in 2016 gelopen in
de nacht van zaterdag 12 op zondag 13
maart.
Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2016
als intentie:
Jezus – gelaat van Gods barmhartigheid –
genadebrood voor u.

Programma
Zaterdag 12 maart 2016:
 22.00 uur: Plechtig lof in de parochie Edith
Stein, Burg. Loeffplein 1 Vught
Opening van onze tocht
Zondag 13 maart 2016:
24.00 uur:
00.15 uur:
01.15 uur:
P.S.
Elk jaar in de nacht van zaterdag op zondag
rond de 15e maart lopen duizenden (katholieke) mensen in een stille tocht door de
oude binnenstad van Amsterdam. De tocht
herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15
maart 1345.
Volgens de legende braakte een stervende
man in de Kalverstraat de hostie uit, nadat
hem het Heilig Sacrament der stervenden
was gegeven. Het braaksel werd in het
haardvuur gegooid, maar de volgende ochtend bleek dat de hostie ongeschonden uit
het vuur tevoorschijn kwam. Een werkvrouw
bracht de hostie naar de pastoor, maar de
volgende dag was de hostie weer terug in de
Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer.
De tocht wordt “Stille Omgang” genoemd
omdat men geen enkel woord spreekt vanwege het enige jaren geleden geldende
processieverbod in Amsterdam.

Aankomst in Amsterdam
Eucharistieviering in de kerk
‘De Papegaai’
Omgang door de binnenstad
van Amsterdam
Na de Eucharistieviering lopen
we de Stille Omgang. Daarna
kan men even de tijd nemen
voor koffie en een broodje in
de Lutherse kerk.


 Vertrek naar Amsterdam
Zaterdagavond 12 maart 2016
20.15 uur: Waspik – Het Vaartje
20.40 uur: Waalwijk – Vredesplein
Terugreis: ± 04.00 uur
Reiskosten retour Amsterdam: € 17,50
Uiterste datum van aanmelding: 7 maart.
Jongens en meisjes beneden de 15 jaar
onder geleide betalen € 6,-.
Aanmelding
U kunt zich opgeven bij:


A. Hendriks,
Putstraat 60 Waalwijk
Tel.: 0416 – 33 90 64

Website parochie St. Jan de Doper

www.sintjanwaalwijk.nl
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Kort
Pastoraal Assistenten

Het besef dat alle gelovigen
medeverantwoordelijk zijn
voor de verkondiging van de
boodschap van Jezus Christus, is de afgelopen decennia
geweldig toegenomen. Dat is
ook een van de hoofdgedachten van het tweede Vaticaans
concilie: dat de christenmens
op grond van doopsel en
vormsel geroepen is om zijn
geloof uit te dragen.
Steeds weer zijn er gelovigen
die dit willen doen door hun
schouders te zetten onder de
opbouw van de parochie. Zo
zijn er in iedere parochie vrijwilligers actief in werk- en
overleggroepen, komen ze
bijeen voor bezinning en gebed. Vanuit hun geloof en
omdat de Kerk hen ter harte
gaat, zetten vele gelovigen
zich enthousiast, met grote
trouw en schijnbaar onvermoeibaar in voor hun parochie.
Een aantal van hen heeft
daartoe een vormingstraject
gevolgd en is door de bisschop als pastoraal assistent(e) gezonden. In nauwe
samenwerking en ter ondersteuning van het pastorale
team van een parochie
(pastorale beroepskrachten
met een benoeming: priester,
diaken, pastoraal werker)
zetten zij zich als vrijwilliger
in voor de toekomst van de
Kerk en voor de vitaliteit van
de parochie.
In onze parochie ondersteunen mevr. Ans Maaywee-de

Kort en mevr. Ton MeijersGeurts het pastorale team.

Vernieuwde
Power of Fire

Op zaterdag 2 april 2016
vindt in het bisdom voor de
achttiende maal de Power of
Fire vormelingendag plaats.
Dit wordt een vernieuwde
Power of Fire! De Power of
Fire blijft een dag om andere
vormelingen te ontmoeten, te
ervaren dat je als vormeling
niet de enige bent en te
ontdekken dat de Kerk niet
saai is. Maar De Power of Fire
krijgt wel een nieuwe opzet!
Het wordt een dag vol keuzemogelijkheden voor vormelingen, lekker bewegen en
plezier maken in de pauzes,
interessante en leuke workshops, aan de slag gaan met
geloof en een workshop voor
(vormsel)begeleiders.
Natuurlijk zal er ook samen
de Eucharistie gevierd worden in de kathedraal van Den
Bosch. De dag zal duren van
10.00 uur (09.30 uur inloop)
tot ongeveer 16.15 uur en zal
plaatsvinden op het St. Janscentrum aan de Papenhulst in
Den Bosch.
Vormelingen uit onze parochie zullen aan deze speciale
dag deelnemen. In februari
volgt nadere informatie via
een flyer over het progamma
en de workshops.

Wandelpad op de
St.-Jan aangelegd

Op en over het dak van de
Sint-Janskathedraal in Den
Bosch wordt momenteel een
uniek wandelpad aangelegd,
dat begin maart gereed moet
zijn. Dat meldt Omroep
Brabant.
Het publiek zal via trappen
het dak van het gotische
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monument kunnen bestijgen
om er de eeuwenoude
boogbeeldjes van dichtbij te
zien. De mogelijkheid om de
beeltenissen van muzikanten,
monsters, koningen en
fantasiebeelden te zien, past
in het kader van het Jeroen
Bosch-jaar.
De belangstelling voor Een
Wonderlijke Klim
(www.wonderlijkeklim.nl) is
nu al heel groot, vertelt
kerkbestuurder Herman
Lerou aan Omroep Brabant.
“We hebben nu al veel online
reserveringen uit binnen- en
buitenland. In totaal verwachten we rond de 50.000
bezoekers voor een tripje
naar boven.”

Steeds meer
buitenlanders in
Nederlandse kloosters

Het aantal buitenlandse religieuzen in Nederlandse
kloosters is de afgelopen
jaren verdubbeld. Vorig jaar
waren dat er zo’n 350. Dat
blijkt uit onderzoek van Frans
Dokman van het Nijmeegse
Instituut voor Missiewetenschappen.
Uit de hele wereld
De kloosters in Nederland
vergrijzen al jaren en met de
komst van kloosterlingen uit
het buitenland wordt die vergrijzing tot staan gebracht,
aldus Dokman. De paters,
fraters, broeders en zusters
komen uit alle werelddelen.
Zij doen in Nederland missieen bestuurswerk.

Passieconcert

Geslaagd benefietconcert
St. Jan de Doper

‘The Crucifixion’

Op zondag 17 janauri 2016 vond het
‘Benefietconcert voor kerk en vluchteling’
plaats in de Neo-Byzantijnse kerk St. Jan de
Doper. Na een korte inleiding door pastoor M.
Dorssers hebben zo’n 130 muziekliefhebbers
kunnen genieten van een indrukwekkende
uitvoering van Schubert’s “Die schöne
müllerin”, gezongen door de bariton Wil van
Leijsen, met Joep Meijer aan de piano.
Zonder bladmuziek bracht hij de aanwezigen,
in een ruim een uur durende performance, in
vervoering met twintig liederen, waaruit de
cyclus bestaat. Het applaus daarna sprak
boekdelen. Het tweede deel van het programma, gevuld met liederen door Wil en het
Gemengd Kerkkoor St. Jan-Maria, waarbij nu
Cia de Backer aan de piano plaatsnam, werd
door de toehoorders ook erg gewaardeerd,
wat eveneeens werd onderstreept door applaus. De vrijwillige bijdrage na afloop sprak
dan ook duidelijk de waardering uit voor dit
mooie concert. De opbrengst was € 660,-,
waarvan een deel voor de restauratie van het
kerkgebouw is en een ander deel wordt geschonken aan Vluchtelingenwerk Waalwijk.

Onze parochiekoren hebben het initiatief
genomen om in de Veertigdagentijd John
Stainers passie The Crucifixion te zingen. Dit
concert vindt plaats in de reeks benefietconcerten die de Stichting Vrienden van Sint
Jan organiseert. Het concert staat onder
leiding van dirigente Soof van den Berg;
organist is Ben Smeets.
John Stainer (1840-1901) was als Engels
organist en componist verbonden aan
St. Pauls Cathedral in London. In 1887
componeerde hij de passie (een oratorium
over het lijden van Jezus) The Crucifixion.
Het is een zeer bekend werk van de hand
van deze componist.

Kosters bedankt!

Het is een goed gebruik om in de Veertigdagentijd met de Heer verbonden te zijn door
zijn laatste dagen te overwegen. De passies
van J.S. Bach zijn daarin zeer bekend. Minder
bekend, maar niet minder interessant, is
Stainers passie. The Crucifixion is geschreven
voor koor (vierstemmig), solostemmen en
orgelbegeleiding.

Onlangs hebben we afscheid genomen van
onze kosters en hulpkoster Ton Vermeeren
en Celestine Ryborz (St. Jan) en Rini Mureau
(St.-Bartholomeus). We zijn dankbaar voor
het vele werk dat zij hebben verricht, want
koster zijn betekent op allerlei tijdstippen
kunnen worden ingezet. En het betekent veel
kleine werkzaamheden op de juiste manier
verzorgen. Wij zijn dankbaar dat jullie deze
taak zo goed op jullie genomen hebben. Van
harte dank dus voor jullie enorme inzet!

Wanneer?
Het concert vindt plaats op zondag 13 maart
om 14.30 uur in de St.-Jan. Een mooie gelegenheid tot meditatie en tot genieten van
bijzondere muziek.
Wij nodigen u van harte uit om dit concert bij
te wonen. Gratis entree. Na afloop is een
vrijwillige bijdrage van harte aanbevolen.
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Aan de slag!

H. Vormsel 2016

Toen het nieuwe jaar pas een paar dagen
oud was, waren de communicanten alweer
aan de slag! In de eerste week hebben we
samen gesproken over het H. Doopsel. Dit is
het eerste sacrament dat je als kind mag
ontvangen.
Dikwijls ben je nog heel jong en weet je er
zelf niets meer van. Je ouders hebben je
naar de kerk gebracht om je te laten dopen.
Je werd hierdoor een kind van de VADER en
opgenomen in de familie van God. Thuis is er
gekeken in fotoboeken en je ouders hebben
je het nodige verteld.

Op 5 maart om 18.30 uur gaan 17 tieners
het H. vormsel ontvangen in de St. Antoniuskerk. Vormheer is vicaris R. van den Hout.
De tieners hebben zich daar goed op voorbereid. Ze hebben zich niet alleen inhoudelijk
voorbereid maar ook daadwerkelijk ingezet
voor de medemens om te laten zien wat
Jezus ons heeft voorgedaan. Afgelopen zaterdag 16 januari zijn ze naar enkele supermarkten geweest om fruit te verzamelen.
Aan het winkelend publiek werd gevraagd om
extra fruit te kopen. Hierna hebben ze van
het verzameld fruit 91 fruitzakken gemaakt.
60 mensen die een steuntje in de rug konden
gebruiken zijn op de zaterdagmiddag blij gemaakt met een fruitzak. De 30 die over waren zijn in de H. Mis op zondagmorgen door
parochianen meegenomen die nog iemand
kenden die een steuntje in de rug kon gebruiken. In deze H. Mis hebben de tieners
zich gepresenteerd aan de medeparochianen.
Het was een geslaagde actie en een mooie
viering die werd opgeluisterd door Rainbow
Swing.
Naast enkele voorbereidingsbijeenkomsten
op het parochiecentrum gaan we ook een
weekend naar het Emmaus-centrum in
Helvoirt. Een bevlogen team, ‘Are You Ready
team’, gaat de tieners veel vertellen over het
geloof door middel van gesprek, sport en
spel. Wij wensen hen alvast proficiat met dit
mooie sacrament en dat de H. Geest hen hun
hele levensweg mag blijven steunen en
kracht geven bij alle keuzes waar een mens
voor komt te staan.
Na het Vormsel gaan we ook nog verder met
de tieners. Op 2 april naar de Power of Fire in
Den Bosch - elders in dit blad leest u hier
meer over – en op 17 mei gaan we op
bedevaart naar Elshout.

In de derde bijeenkomst werd jullie uitgelegd
wat er precies gebeurt tijdens het H. Doopsel. De betekenis van het doopwater, chrisma, doopkleed en doopkaars werd uitgelegd.
Peter en meter hebben een bijzondere plaats
bij ons H. Doopsel.
Ons volgende geschenk van God was de
Bijbel. Dit is het boek van God en de mensen. Er wordt iedere keer als we in de kerk
komen uit voorgelezen. In de bijeenkomst
hebben we in verschillende kinderbijbels
mogen kijken.
De komende tijd hebben we nog heel wat
samen te doen en te beleven. De ouders zijn
op 19 januari weer bij elkaar geweest voor
de verdere uitleg over het Sacrament van de
Verzoening en de Eucharistie. Woensdag 17
februari mogen we het Sacrament van de
Verzoening om 19.00 uur in de St. Antoniuskerk beleven samen met onze ouders.
Op zaterdag 27 februari is er, eveneens met
onze ouders, nog een puzzeltocht gepland in
de St. Janskerk. We mogen dan op ons gemak in de kerk rondkijken en vragen stellen.
Er wordt gepuzzeld en voor ieder is een klein
prijsje te winnen. Tussen 13.00 uur en 16.00
uur is iedereen van harte welkom!
Voor het volgende parochieblad bij u in de
bus valt, zijn wij nog vijf keer bij elkaar gekomen om in ons communieboek te werken.
We praten dan over het geschenk van de
Vriendschap, de Vergeving, de Vrede, de
Vreugde en Gods Grootste Geschenk. Al met
al een drukke maar bovenal mooie tijd om
samen op weg te zijn naar de Grote Dag!

Vormelingen 2016
Jerom
Marit van Bavel
Noortje Bertels
Sophie Boelens
Bo Brouwers
Kimberley van den
Dungen
Aart
Timovan Heesch
Emma van Hulten
Timo Kuijpers
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Marit Labout
Alex van Lit
Zoë van Loon
Wouter de Munnik
Kim Rekkers
Roy de Ridder
Yordi van Schaik
Rick Verhoofstad
Tim Verhoofstad

Netwerkbijeenkomst 2016
Na de geslaagde en druk bezochte bijeenkomsten van de afgelopen jaren, organiseert
het bisdom voor de zesde keer een netwerkbijeenkomst en wel op dinsdag 15 maart ‘16,
van 17.45 tot 22.00 uur in bezinningscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15, 5268 CG
Helvoirt.
Voor pastoraal werkenden, bestuurders en
vrijwilligers in de parochies van ons bisdom
biedt de netwerkbijeenkomst een mogelijkheid om ideeën op te doen over zaken, waarvan zij altijd al hadden willen weten “hoe
anderen dat nou aanpakken”. Het is een platform om contacten te leggen en uit te wisselen over ontwikkelingen in en de mogelijkheden van de nieuwe parochies op diverse
terreinen, zowel bestuurlijk als pastoraal.

Motto: “Over grenzen kijken”
Programma
17.45 uur
18.15 uur
18.45 uur

Ontvangst met broodjes
Vesperviering
Lezing
“Kansen voor geloof en kerk in
tijd van fusies, kansen voor
persoonlijke spirituele groei.”

Leo Fijen benoemt tien punten
die voor elke gemeenschap gelden in tijden van fusies. Dat
zijn inspirerende voorbeelden die iedereen
kan navolgen. Maar er gaat niets veranderen
als katholieken hun hart niet openen voor de
weg naar binnen en naar God. Die persoonlijke groei is onmisbaar om de moed op te
brengen die tien punten ten uitvoer te brengen en de kerken ter plekke weer meer perspectief te bieden.
Leo Fijen is bekend als televisiemaker. Vanaf
1992 was hij presentator (en tot 2008 ook
einredacteur) van het RKK-programma Kruispunt, dat wekelijks berichtte over kerk en samenleving. In september 2009 nam Fijen afscheid van dit programma, om zich te concentreren op de functie van Hoofd RKK-zendtijd, welke hij sinds 1 januari 2009 vervulde.
Vanaf januari 2010 is hij echter terug als
presentator bij de geloofsgesprekken in het
programma Katholiek Nederland kerkt in …
19.30 uur
Eerste ronde workshops
20.30 uur
Pauze/ kop koffie
21.00 uur
Tweede ronde workshops
22.00 uur
Naborrelen en/of naar huis
Voor informatie en opgave zie website
www.bisdomdenbosch.nl

Dekenale Vastenaktie

Kenia

Het dekenaat Zaltbommel-Heusden-Waalwijk
gaat zich inzetten voor 2000 weeskinderen.
Nergens in Kenia zijn zo veel weeskinderen
als in Oyugis, West-Kenia. Kinderen die zelf
voor een inkomen moeten zorgen, die zelf
moeten koken, zelf dekens moeten regelen,
zorg hebben voor jongere broertjes en zusjes
en oh ja …. Eigenlijk ook nog naar school
willen gaan.
Het OIP helpt deze weeskinderen.
Een project van de fraters van Tilburg
sinds 1997.
In bijgaande flyer treft u over dit project
uitgebreide informatie aan. Ook het bekende
vastenzakje is in dit nummer ingestoken.
Tevens wordt u in deze flyer uitgenodigd op
12 maart 2016 deel te nemen aan de
wandel- en fietstocht voor het goede doel.
De hoofdstart: Het Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106, 5253 AJ Nieuwkuijk. Ook in
Waalwijk is een start- en controlepost:
De Genestetstraat 1, parochiezaal bij de
St. Antoniuskerk.
Voor vragen over de wandel- en fietstocht
kunt u bellen naar mevr. M. van Tol, telefoon
073-511 40 56.
Link naar nieuwsbrief OIP:
http://www.cmmbrothers.org/media/news/2
29/attachment/2016-01.pdf
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Kerkdeurcollecte voor de
Dekenale Vastenaktie:
Weekend 12/13 maart 2016

Hoe het begon …
Antonius Lambertus Maria Hurkmans wordt
geboren in Someren op 3 augustus 1944. Hij
is het typisch voorbeeld van een late roeping.
Na een periode in het bedrijfsleven bezoekt
hij vanaf 1966 de ‘Latijnse School’ te
Gemert. Hij verblijft enige tijd in de Norbertijnerabdij te Grimbergen in België en studeert vervolgens theologie aan de Theologische Faculteit te Tilburg (1972-1978).
Bron: Jubileumboek
‘100 JAAR ANTONIUSPAROCHIE WAALWIJK’

Pastoraal werker
Op 26 maart 1979 komt de brief van het bisdom, waarin toestemming wordt verleend om
Anton Hurkmans per 1 juli 1979 aan te stellen als full-time pastoraal werker. Het kerkbestuur is na het sollicitatiegesprek al ‘weg’
van hem. Op een zeker moment zegt pastoor
Lam tegen uw scribent: “Ik weet niet wat
jullie beslissen, maar we némen hem.” Een
nieuwe jonge man, die ook nog priester wil
worden, dat brengt weer een heleboel elan in
de parochie.

(waar hij afstudeerde) en uit Someren (zijn
geboorteplaats). Ook zijn moeder mag
beleven dat haar zoon priester wordt: een
gloriedag.
Op 23 december draagt hij zijn eerste H. Mis
in de Antoniuskerk in Waalwijk op. Tijdens de
viering assisteert vanzelfsprekend pastoor
M.D. Lam en ook prof. dr. mag. L. Smits, bij
wie hij aan de Theologische Faculteit te
Tilburg kort daarvoor is afgestudeerd. De
Antoniusparochie laat zien blij te zijn met de
nieuwe priester en viert feest.

Nieuwe pastoor
Na zijn diaken- en priesterwijding, zoals
hierboven beschreven, wordt Anton
Hurkmans per 1 januari 1980 benoemd tot
mede-pastor van de Antoniusparochie.
(Pastoor Lam noemt hem bij voorkeur ‘onze
nieuwe kap’laan.) Met ingang van 1 december 1980 volgt hij pastoor M.D. Lam op als
zesde pastoor van deze parochie. De plechtige installatie in een mooi versierde kerk
vindt plaats op 7 december 1980 tijdens de
eucharistieviering. Deken J. Oomens, die
voorgaat, draagt drie taken over: ‘de taak
van bestuur’, ‘de bediening van het woord’
en ‘de sacramentele bediening’.

Diaken- en priesterwijding
Dat pastor Hurkmans steeds meer liturgische
taken krijgt, komt omdat hij op 13 oktober
1979 in de Antoniuskerk tot diaken wordt gewijd. In verband met de drukke kerstdagen
dringt pastoor Lam er bij de bisschop op aan
om Anton nog vóór de Kerst tot priester te
wijden. Er is dringend assistentie nodig voor
de vijf missen met Kerstmis als ongeveer
zesduizend mensen een plaats zoeken in de
kerk. En zo gebeurt het dat op 22 december
1979, een zeer koude decemberdag, onze
pastoraal werker tot priester van het bisdom
wordt gewijd. Er is in de Antoniusparochie
veel animo de wijding door mgr. J. Bluijssen
in de Bossche St.-Jan te mogen meemaken.
Het wil heel wat zeggen als iemand in deze
jaren priester wil worden. Er zijn slechts
enkele wijdingen per jaar. Er worden speciale
bussen ingezet voor het vervoer naar Den
Bosch. Behalve door veel Waalwijkers wordt
de wijding ook bijgewoond door mensen uit
Nijmegen (Antons’ stageplaats), Tilburg

7 december 1980:
Installatie van A.L.M. Hurkmans tot pastoor
van de Antoniusparochie

Afscheid pastoor Hurkmans
In ‘a Dieu’, het afscheidsartikel van pastoor
Hurkmans in het parochieblad Heikruit geeft
hij uiting aan zijn gevoelens:
“Mijn komend vertrek is onverwachts snel
gekomen voor u en voor mij. Toch ben ik blij
dat ik de benoeming tot rector en directeur
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van het seminarie heb aangenomen. Ik ben
blij met het vertrouwen dat ik heb gekregen
van de bisschop en vele medepriesters. Het
belang van de priesteropleiding staat velen
duidelijk voor ogen. Tegelijk kost het mij
moeite zoveel vertrouwds los te laten. Graag
woonde ik in uw midden in een mooie pastorie, met toewijding kon ik voorgaan in de
eucharistie in een mooie kerk, met vreugde
en innerlijke bewogenheid heb ik meegeleefd in blijde en droevige omstandigheden.
Veel hoogtepunten van de parochie en ook
uit mijn persoonlijk leven staan mij duidelijk
voor ogen. Veel moet ik loslaten …. Het leven
gaat verder.”

St.- Janscentrum
Den Bosch

Het onverwachte afscheid van de bekwame
en geliefde pastoor Hurkmans komt begin
september 1987 bij velen hard aan. Op 13
september 1987 draagt Hurkmans zijn laatste mis als pastoor van de Antoniusparochie
op. Tijdens de eucharistieviering ontvangt hij
als afscheidscadeau een bedrag van f 5500,voor de aanschaf van een nieuw bureau en
studieboeken, die hij in zijn nieuwe op de
toekomst gerichte functie nodig heeft. Na de
mis volgt een zeer drukke afscheidsreceptie
in het ‘Nieuwe Lido’ aan de Vijverlaan.
Na aanvankelijk emotionele reacties van vele
parochianen die het maar moeilijk kunnen
verwerken, groeit in de parochie steeds meer
begrip voor zijn weloverwogen en moeilijke
keuze.

Anton Hurkmans wordt bisschop
Mgr. Ter Schure benoemt in 1987 drs. A.L.M.
Hurkmans tot eerste rector en directeur van
het nieuw opgerichte seminarie ‘Sint Janscentrum’ in Den Bosch en na het overlijden
van vicaris Jacobs in 1988 tevens tot zijn
vicaris-generaal.

Op 3 augustus 1994, zijn vijftigste verjaardag, wordt Anton Hurkmans benoemd tot
ereprelaat van Z. H. de paus, reden waarom
hij zich vanaf dan monseigneur mag noemen.
Op 13 juni 1998, feestdag van de H. Antonius, benoemt paus Johannes Paulus II hem
tot bisschop van Den Bosch. Mgr. Ter Schure
wijdt hem op 29 augustus in de Sint Janskathedraal. Hij is de 16e bisschop sinds de
oprichting van het bisdom in 1559 en de
achtste opvolger van mgr. Joannes Zwijsen,
de eerste bisschop na het herstel van de
hiërarchie in 1853. Het behoeft geen betoog
dat vele parochianen van Sint Antonius uit
Waalwijk de wijding meemaken en de drukke
receptie bezoeken.

Verzoek om ontslag

In een schrijven d.d. 11 september 2015
deelt mgr. Hurkmans aan de gelovigen en
allen, die zich verbonden weten met het bisdom van ’s-Hertogenbosch mede dat sinds
juli 2014 hem de krachten ontbreken om zijn
werk ten volle uit te oefenen. Hij heeft zich
daarom genoodzaakt gezien aan de Heilige
Vader Paus Franciscus ontheffing te vragen
van zijn taak, die hij bijna achttien jaar als
bisschop vervulde. Graag was hij tot zijn
vijfenzeventigste in functie gebleven.
Inmiddels loopt al enkele maanden de procedure voor zijn opvolging. Stilaan breekt er
voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch een
nieuwe periode aan. Mgr. Hurkmans: “Er is
nog een overgangsperiode. Een tijd waarin
we geleidelijk in ons hart en in onze geest
ruimte kunnen maken voor de nieuwe
bisschop, die het bisdom nu nodig heeft.”
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Perfectie
Ieder jaar opnieuw starten we het nieuwe jaar met hoge verwachtingen: dit wordt het beste
jaar ooit; nu gaan we alles veranderen. De fouten uit het verleden vergeten we. Nu wordt ons
leven perfect. Maar perfectie bestaat niet en ik vraag me af of we de fouten uit het verleden
wel moeten vergeten. “Ieder vlekje heeft zijn verhaal” zei de gastvrouw, toen de gast wat rode
wijn morste op het witte tafelkleed en zich bezorgd afvroeg of de vlek er wel uit zou gaan.
“Nou en, dan wordt het toch gewoon niet schoon. Dan zet ik er wel een kaarsje op.” Juist als
iets niet helemaal perfect is, toont het karakter. Kijk maar eens rond in je huis: Die kras op het
bankstel? Die komt van de voetjes van je kinderen, toen ze “vliegtuigje” speelden. De kapotte
tegel getuigt van een net iets te gezellig feest. De tekening op het behang werd in een onbewaakt ogenblik gemaakt door je kleinkind, een kunstenaar in de dop. De kapotte deur…? Tja,
flink hard dichtgeslagen; het is niet altijd rozengeur en maneschijn. En die vlek in het tafelkleed? Het was een oergezellig etentje, daar doet een vlekje niets aan af. Een huis kan prachtig ingericht worden door een binnenhuisarchitect, maar de warmte breng je erin aan door er in
te leven. En nee, het leven is niet altijd perfect. Als je blijft streven naar perfectie kun je er in
verdrinken. We moeten ook zeker niet verwachten dat de ander perfect is. Ik ben soms bang
dat juist die te hoge verwachtingen de doodsteek zijn voor veel relaties. Want zelfs de knapste,
liefste, slimste man laat wel eens een boer in gezelschap. Als de rook van de eerste verliefdheid is verdwenen, blijft gewoon een mens over, met fouten en tekortkomingen. We kunnen er
op afknappen, of we kunnen iemand met vlekken en al omarmen. Ook de wereld is niet perfect. “De wereld is niet mooi, maar jij kan haar een beetje mooier kleuren” zong Herman van
Veen. Mooier kleuren hoeft niet per se tussen de lijntjes. Soms is het juist goed om een beetje
uit de band te springen. Om eens iets anders te doen dan er van je verwacht wordt. Het kan
verfrissend zijn om het streven naar perfectie gewoon los te laten. Gewoontes zijn er immers
om doorbroken te worden. We hebben niet alles in de hand, maar we kunnen er heel wat aan
doen om ons leven te verfraaien. En tegelijkertijd kunnen we anderen daar in meenemen. Laat
op een fraaie voorjaarsmorgen de boel eens een keer de boel en neem je buurvrouw mee uit
wandelen. Pluk een bosje bloemen voor die eenzame man op de derde verdieping. Ga met je
vriendinnen picknicken in plaats van de ramen wassen. Zie het leven gewoon een beetje zonniger in. We hoeven niet te streven naar perfectie. Het beste uit onszelf halen is goed genoeg.
Gerri

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:
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Secretariaat
Kerkhof
Financiën
Kerkleden
Vrijwilligers
Redactie parochieblad
Curico – Stichting M.O.V.

2e zondag van de Veertigdagentijd

Liturgiekalender

Za 20 feb
Zo 21 feb

18.30
09.30

St. Antonius
St. Bartholomeus

Zo 21 feb

09.30

St. Jan

Zo 21 feb

11.00

St. Clemens

Noisy People
Bartholomeuskoor
Gem. koor
St. Jan
Samenzang

3e zondag van de Veertigdagentijd
Za
27
Zo
28
Zo
28
Zo
28

Doordeweekse Eucharistievieringen
Dag

Kerk

Dinsdag

St. Antoniuskerk

19.00 uur

Woensdag

Oude Pastorie – Waspik
(Na de viering wordt er
koffie/thee geschonken in
de Oude Pastorie)
St. Antoniuskerk
(Na de viering wordt er
koffie/thee geschonken in
de parochiezaal)
St. Janskerk

09.00 uur

Donderdag

Vrijdag

Tijd

Tijd

Kerk

feb
feb
feb
feb

18.30
19.00
09.30
11.00

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan
St. Antonius
Gezinsviering

09.30

St. Jan

11.00

St. Clemens

feb

Herenkoor
St. Jan
Clemenskoor

feb

St. Jan
Individuele biecht
14.00 – 15.30 u:
Kapelaan Minh

In het kader
van het jaar
van BarmHartigheid:
12 uur voor
de Heer.

09.00 uur

09.00 uur

4e zondag van de Veertigdagentijd

Koor
Noisy People
Samenzang
Samenzang
Samenzang

12.00
tot
24.00
uur

Za
5 maart
Za
5 maart

18.30

Zo
6 maart
Zo
6 maart

09.30

19.00

11.00

20.00 – 21.30 u:
Pastoor Dorssers

St. Antonius
H. Vormsel
St. Bartholomeus
Gezinsviering 1e
H. Communie
St. Jan

Noisy People

St. Antonius
Gezinsviering

Samenzang

The Future

Samenzang

5e zondag van de Veertigdagentijd*
Za
12
Zo
13
Zo
13
Zo
13

18.30

St. Antonius*

09.30

St Bartholomeus*

09.30

St. Jan*

11.00

St. Clemens*

maart

Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor

maart
maart

Herenkoor
St. Jan
Clemenskoor

maart

* Kerkdeurcollecte voor
de Dekenale Vastenactie

Aswoensdag
Wo
10 feb
Wo
10 feb

St. Bartholomeus

Vrijdag
4 maart:
Aanbidding

5 zondag door het jaar
6
6
7
7

09.30

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang

feb

St. Jan

e

Za
Za
Zo
Zo

St. Antonius

Aanbidding / biechtgelegenheid

Eucharistievieringen weekend
Datum

18.30
feb

19.00

St. Bartholomeus

19.00

St. Jan

Palmzondag

Theresiakoor
Gemengd
koor St. Jan

1 zondag van de Veertigdagentijd

Za
19 maart
Za
20 maart
Zo
20 maart

Za
13
Zo
14
Zo
14
Zo
14

N.B.
De cursief gedrukte vieringen in de
St. Clemens zijn onder voorbehoud: zolang
het defect aan de verwarmingsinstallatie niet
verholpen is, vervalt de viering. Houdt u de
parochiewebsite in de gaten.

e

18.30

St. Antonius

09.30

St. Bartholomeus

Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor

09.30

St. Jan

Samenzang

11.00

St. Clemens

Clemenskoor

feb
feb
feb
feb
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18.30

St. Antonius

Noisy People

09.30

H.
Bartholomeus
St. Jan
Kindernevendienst

Bartholomeuskoor
Gemengd koor
St. Jan

09.30

Tarieven

Enkel graf

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.
Voor 2016 gelden onderstaande tarieven.
Kerkbijdrage
Richtbedrag

€

75,00

Kerkelijke diensten
Stipendium H. Mis
€ 11,00
Doopviering
€ 50,00
Communievoorbereiding
€ 50,00
Vormselvoorbereiding
€ 50,00
Huwelijksviering
€ 360,00
Jubileumviering
€ 270,00
Kerkelijke uitvaart
€ 450,00
Kerkelijke uitvaart kind (tot 18 j.) € 220,00
Urn uitstrooien
€ 75,00
Toestemming lichten tot herbegraving
€ 310,00

Begravingskosten
(graf delven en sluiten)
Grafrechten voor 20 jaar
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar
Verlenging grafrechten voor 10 j.
Verlenging onderhoudsbijdrage
voor 10 jaar

€
€
€
€

565,00
430,00
600,00
215,00

€ 300,00

Dubbeldiep graf
Begravingskosten
(graf delven en sluiten)
Grafrechten voor 20 jaar
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar
Verlenging grafrechten voor 10 j.
Verlenging onderhoudsbijdrage
voor 10 jaar

€
€
€
€

605,00
645,00
600,00
323,00

€ 300,00

Urnengraf
Graf aanmaken en sluiten
Grafrechten voor 20 jaar
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar
Verlenging grafrechten voor 10 j.
Verlenging onderhoudsbijdrage
voor 10 jaar

Deelnemers kerkbijdrage

Urnenmuur

De kosten van de uitvaartdienst worden verminderd met de kerkbijdrage van de drie
voorafgaande jaren tot maximaal het bedrag
van de kosten.
Doop en Communie zijn gratis wanneer in
het voorgaande jaar tenminste € 75,00
kerkbijdrage is betaald.

Plaatsingskosten en afdekplaat
Ruimte rechten voor 20 jaar
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar
Verlenging ruimte rechten
voor 10 jaar
Verlenging onderhoudsbijdrage
voor 10 jaar

€
€
€
€

260,00
323,00
600,00
162,00

€ 300,00

€ 200,00
€ 645,00
€ 600,00
€ 324,00
€ 300,00

Mijn kerk
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in
de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt,
waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of
om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op
een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld uit te drukken. Maar het centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de
verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn
kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom
te heten.
Daarom is er de Aktie Kerkbalans.
Sinds 1973 doen vijf kerkgemeenschappen een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij in de tweede helft van januari gul te
geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Hebben wij uw antwoord al mogen ontvangen?
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?

Parochiekroniek

Samen met familie en vrienden namen wij
afscheid van hen die door de dood uit midden
zijn heengegaan:
08 december 2015 – St. Bartholomeuskerk
Joop van den Broek
87 jaar
09 december 2015 – St. Janskerk
Kees Berkelmans
86 jaar
12 december 2015 – St. Antoniuskerk
Antoon Verhulst
91 jaar

Door het sacrament van het H. Doopsel
werden in onze parochiegemeenschap
opgenomen:

14 december 2015 – St. Antoniuskerk
Cor van den Hoven – de Peffer
92 jaar
30 december 2015 – Begraafplaats St. Jan
Goverdina Klerx
94 jaar

27 december 2015 – St. Janskerk
Annelinde Sombekke, dochter van Johan
Sombekke en Chantal van Esch

02 januari 2016 – St. Clemenskerk
Lies van Leijden – van Helvoirt
76 jaar

10 januari 2016 – St. Janskerk
Julian Labordus, zoon van Ron Labordus en
Renske van Helvoirt
17 januari 2016 – St. Antoniuskerk
Sepp van Son, zoon van Davy van Son en
Ilvy van Vugt
17 januari 2016 – St. Antoniuskerk
Bo Leijen, dochter van Jos Leijen en Sabrina
van Oudheusden

90 jaar

15 januari 2016 – St. Janskerk
Jan van den Meijdenberg

87 jaar

23 januari 2016 – St. Janskerk
Taike van Gerwen – Bruurs

78 jaar

25 januari 2016 – St. Antoniuskerk
Ton Fasting
82 jaar
26 januari 2016 – St Janskerk
Jo van Bokhoven – de Gouw

31 januari 2016 – (St. Clemenskerk)
Juul van Esch, zoon van Martin van Esch en
Annelies Verschoor
14 februari 2016 – St. Bartholomeuskerk
Jop Waas, dochter van Bart Waas en Janneke
Hoes
Onze hartelijke gelukwensen

02 januari 2016 – St. Janskerk
Jos Kelder

85 jaar

Parochieblad
Het eerstvolgende parochieblad zal bij de
‘abonnees’ - dit zijn de deelnemers aan de
parochiebijdrage – worden bezorgd in de
week vóór de Goede Week (15-16-17 maart
2016).
Copij voor het Paasnummer kunt u tot en
met woensdag 2 maart 2016 inleveren op het
parochiecentrum (De Genestetstraat 1, 5144
SN Waalwijk) of sturen aan:

Kerkelijke inzegening huwelijk

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

12 december 2015 – St. Clemenskerk
Herman Wessels & Aileen May Anak Ridis
Rinyod
Onze hartelijke gelukwensen
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Lourdes

Bedevaart
Lourdes
“Wilt u zo goed zijn om enkele dagen naar deze grot te komen?”
Dat vroeg Maria tijdens haar verschijning in Lourdes aan het meisje
Bernadette Soubirous. Meer dan 150 jaar later geven miljoenen pelgrims
nog steeds gehoor aan deze oproep.
Regelmatig hoor ik van parochianen dat ze dit graag zouden willen beleven.
Al vele jaren mag ik als hotelleider een bedevaart begeleiden met de NLZ
(Nederlandse Lourdesbedevaarten voor Zieken). En ik kan u verzekeren dat
de geheel verzorgde bedevaart compleet Nederlandstalig is. U kunt deelnemen aan de grote internationale viering in Lourdes, eigen vieringen en
dagelijkse processies in het heiligdom. Er is een grote groep vrijwilligers die
u wegwijs maken in Lourdes en hulp bieden waar nodig. Voor zieke of hulpbehoevende pelgrims reizen verpleegkundigen en artsen mee.

Treinreis

Van 21 tot en met 28 mei en van 11 tot en met 18 september gaat er weer
een treinreis naar Lourdes. Kosten € 815,= p.p.

CZ-vergoeding

Voor verzekerden van CZ is het mogelijk om in aanmerking te komen voor
een tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor moet u aan de volgende
voorwaarden voldoen:
•
•

Verzekerd zijn bij CZ
Een bepaald ziektebeeld vertonen of mindervalide zijn.

Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van CZ, dan bedraagt
uw eigen bijdrage; € 210,-.

Vliegreis

Naast treinreizen is het ook mogelijk een 6 daagse vliegreis te nemen:
van 22 t/m 27 mei of 12 t/m 17 september. Kosten € 835,- of indien u in
aanmerking komt voor de CZ voordelen € 230,-.
Toeslagen voor éénpersoonskamers in alle gevallen € 160,-

Contact

Neem gerust contact met mij op of met het bedevaartkantoor:
Stichting Nederlandse Lourdesbedevaarten voor Zieken
Raadhuisplein 1
6226 GN Maastricht
Telefoon: 043 3215715
website: www.nlzbedevaarten.nl
contact: http://www.nlzbedevaarten.nl/Contact
Anton van Diessen, diaken
: 06-22840500

Bernadette Soubirous opgebaard
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