Maart 2016

Parochieblad

Colofon

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

Jaargang 3
Maart 2016
Pastoraal team:
z Pastoor-deken
M. Dorssers
tel.: 0416 - 33 21 81
z Pastor Nguyen Duc Minh
tel.: 06 – 10651088 of
0416 – 79 50 89
z Diaken A. van Diessen
tel.: 06-22840500 of
0416 - 33 35 31
z Pastoraal assistente:
mw. A. Maaywee-de Kort
tel.: 06-25461048
z Pastoraal assistente:
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 van misintenties
Woensdag
09.00 u – 12.00 u
Parochiemedewerk(st)er
aanwezig
Overige dagen: telefoon
wordt doorgeschakeld naar
het parochiecentrum.
Website:
www.sintjanwaalwijk.nl

De Paaswake begint met de paaskaars die wordt binnengedragen door de priester. Het ontsteken van de paaskaars is voor
velen een indrukwekkend moment waarbij de verduisterde kerk
wordt gevuld met het licht van de paaskaars dat het licht van
Christus voorstelt. De paaskaars wordt aangestoken aan een
paasvuur. Alle mensen die aanwezig zijn, steken vervolgens
hun eigen kaars aan de paaskaars aan. Dit gebeurt soms direct
of indirect via andere kaarsen. Hierdoor wordt de kerkruimte
langzamerhand sterker verlicht.
De paaskaars is een grote kaars. Deze is versierd met het kruis
en de Griekse letters alfa en omega en het jaartal. De paaskaars heeft vijf ingeboorde gaten in kruisvorm waarin wierookkorrels worden gestoken. Deze wierookkorrels worden ook wel
paasnagels genoemd. Deze vijf gaten staan symbool voor de
vijf wonden van Christus aan het kruis.
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Nederlandse bisschoppen beginnen videokanaal ‘Katholiek Leven’
De Nederlandse bisschoppen starten een
videokanaal op You Tube. De naam van het
videokanaal is Katholiek Leven. Op zondag
24 januari zijn de eerste filmpjes online gezet. Abonneren kan via You Tube en via een
Facebookpagina die is ingericht. Op korte
termijn wordt ook de bijbehorende website
www.katholiekleven.nl gelanceerd. Vanaf dat
moment zullen wekelijks nieuwe items worden geplaatst, zowel filmpjes als foto’s.
De eerste video’s op You Tube laten zien met
welke rubrieken Katholiek Leven zal starten:
geloofsportretten in de serie ‘Ik Geloof, items
over de Bijbel in ‘De Boodschap’ en filmpjes
over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.
In de loop van de tijd worden nog meer
rubrieken toegevoegd.

Chrismamis
Bisdom den Bosch

Logo
en
naam

St. Bartholomeuskerk-Waspik

In de loop van deze maand zal begonnen
kunnen worden met de restauratie van de
kerk. Op de eerste plaats zullen de achtergevel en de dakgoten een grote onderhoudsbeurt krijgen: de gevel moet opnieuw gevoegd worden en de dakgoten vernieuwd c.q.
hersteld worden, zodat er niet langer lekkages zijn. Na een paar maanden, zal rond de
zomer begonnen worden met het demonteren van het hoogaltaar, waarna de vloer zal
volgen. Hoe lang een en ander gaat duren is
nu nog niet duidelijk te zeggen; we weten in
elk geval dat er grote zorgvuldigheid geboden is en dat kost tijd.

Gezinsviering Goede Vrijdag
Goede Vrijdag, 25 maart, zal er weer een
gezinsviering zijn in de Bartholomeuskerk.
De viering is om 15.00 uur. Tijdens deze viering willen we, samen met de kinderen, op
een voor hen begrijpelijke manier, even stilstaan bij de gebeurtenissen van Goede Vrijdag. We willen de kinderen vragen om, net
als voorgaande jaren, een (zelfgemaakte)
bloem mee te brengen naar de kerk om tijdens de viering bij het kruis te leggen.
Hopelijk mogen we ook dit jaar weer veel
kinderen, hun (groot)ouders en andere
parochianen begroeten tijdens onze viering.

Op woensdag vóór Witte Donderdag, woensdag 23 maart 2016, wordt om
19.00 uur in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch de Chrismamis
gecelebreerd door mgr. Hurkmans / mgr. Mutsaerts.
Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de
zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren.
Tijdens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun wijdingsgeloften ten overstaan van de bisschop.
De Chrismaviering is een viering voor héél het bisdom. Naast de pastoor van
de parochie of diens plaatsvervanger, is het gewenst dat er vanuit elke parochie ook parochianen naar de Chrismamis komen.
Alle priesters zijn uitgenodigd om tijdens deze Chrismamis op de vooravond
van Witte Donderdag hun wijdingsgeloften te hernieuwen en als broeders in
het priesterschap te concelebreren.
De dekens zullen vanuit de kathedraal de heilige Oliën meenemen en in eigen
dekenaat verdelen. Iedere deken zal dit op eigen wijze doen en hierover communiceren. In onze parochie vindt de verdeling plaats in het parochiecentrum.
De bisschop en zijn stafleden hopen dat vele priesters, diakens, pastoraal
werk(st)ers, pastoraal assistenten, leden van parochiebesturen, pastoraatsgroepen en andere parochianen deze feestelijke Chrismamis komen meevieren.
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Bidden
De vastentijd is een goede tijd voor bezinning, voor meditatie, voor inkeer, voor zelfreflectie.
Even tot jezelf komen. Als zodanig past het prima in deze tijd. Ik hoor immers steeds vaker
mensen roepen “Nu ben ik zelf aan de beurt”. Ik kijk dan altijd een beetje verbaasd op: Hoezo,
zelf aan de beurt? Er staat helemaal geen rij’. Ik begrijp misschien niet zo goed wat men ermee bedoelt. Want leven doe je samen, gelukkig zijn doe je samen, verdrietig zijn kun je beter
ook samen doen. Maar ik dwaal af: ik wilde het vandaag over geloven en bidden hebben. Ik
weet nooit zo zeker of ik nu wel of niet geloof en waarin ik dan wel of niet geloof. Ik heb geen
zekerheden; ik heb meer vragen dan antwoorden. Soms ben ik wel eens jaloers op mensen die
een rotsvast geloof hebben. Het lijkt me heerlijk om te kunnen vertrouwen op iemand die altijd
voor je zorgt, altijd over je waakt. En dat je nooit meer bang hoeft te zijn voor de dood omdat
er na dit leven een nog beter leven is. Van de andere kant kan zo’n rotsvast geloof ook bedreigend zijn. Er zijn mensen die zo overtuigd zijn van hun geloof, dat zij geen andersdenkenden
om zich heen dulden. Vaak weten zij zo zeker dat er een beter leven na de dood is, dat zij zichzelf opofferen en daarbij ook veel onschuldige slachtoffers maken. Wij noemen hen terroristen;
anderen noemen hen martelaren. Volgens mij past twijfel best binnen een geloof. Vroeg Jezus
zelf aan het kruis, vlak voor zijn sterven niet “Vader, waarom hebt gij mij verlaten?” Vlak daarna zei hij “In uw handen beveel ik mijn geest”. Net op tijd vond hij zijn geloof terug, maar heel
even was er toch ruimte voor twijfel geweest. Daarmee is hij voor mij een stuk geloofwaardiger. Ik geloof dat ik moeilijk zou kunnen communiceren met iemand die alleen zekerheden
kent. En dat brengt me bij mijn andere onderwerp: bidden. Het gezegde luidt ‘nood leert bidden’ en ik vrees dat dit ook op mij van toepassing is. Toen onze schoonzoon appte dat de bevalling van onze dochter begonnen was, appte ik terug: “Ik steek een kaarsje voor jullie op”.
Mijn voorraad waxinelichtjes slonk steeds verder, maar nader nieuws bleef uit. Gedurende de
lange avond en nacht begon ik steeds vaker te bidden: “Ik kan mijn hartekind niet voor mijzelf
bewaren; o God, bescherm haar tegen onheil en gevaren”. Op het laatst zelfs op mijn blote
knieën. Ik denk dat we door te bidden zoeken naar een houvast. Als je het echt zelf niet meer
weet, en niets meer in eigen hand hebt, zoek je naar een manier om je angsten te bezweren.
En hoewel je door te bidden de situatie niet kunt veranderen, kan het je wellicht wel de rust
geven om die angstige momenten door te komen. Toen alles uiteindelijk toch goed was afgelopen en onze dochter het leven had geschonken aan een prachtige zoon, heb ik opnieuw kaarsjes aangestoken (niet zo veel, want ik was bijna door de voorraad heen). Ditmaal uit dankbaarheid. Want ook dat is bidden: dank zeggen. Of het leven eren. Het beste bid ik misschien wel
als ik in de natuur aan het wandelen ben. Dan voel ik me soms werkelijk deel van de schepping
en dichtbij een God in wie ik graag geloof. Dan twijfel ik heel even niet.
Gerri

ANBI-status

Giften aftrekbaar
Tot nu toe had onze parochie een ANBI-status omdat deze tot de
Nederlandse kerkprovincie behoorde. De regels zijn inmiddels aangescherpt. Het komt erop neer dat parochies met ingang van 2016
een aantal zaken moeten publiceren. Omdat onze parochie daaraan
via onze website voldoet, zijn giften en ook gezinsbijdragen binnen
de geldende fiscale regels aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Het bijbehorende zogenaamde RSIN nummer voor onze parochie is
823679251. Op de website vindt u meer gegevens:
http://www.sintjanwaalwijk.nl/anbi-gegevens/
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Amersfoort
Passion-stad 2016

Martijn Fisher

De zesde editie van The Passion vindt plaats
in Amersfoort. De stad zal op 24 maart 2016
het decor vormen voor de eigentijdse muzikale vertelling van het paasverhaal.Tijdens
de live-uitzending zal de gebruikelijke processie worden gehouden, waarbij ruim duizend deelnemers met het verlichte kruis naar
het hoofdpodium lopen. De gemeente Amersfoort vindt het een eer dit bijzondere event
te ontvangen.

Lenette van Dongen

Lenette
van Dongen
neemt als verteller in The Passion
de bezoekers op
het plein en de
kijkers thuis mee
in de paasvertelling.

Acteur Martijn Fisher vertolkt dit jaar de rol
van Jezus in The Passion. “Ik vol-doe niet
aan het archetypische beeld dat mensen van
Jezus hebben. Die tengere man met die
lange baard”, zegt Fisher over zijn deelname
aan The Passion. “Het gaat wat mij betreft
echt om de in-houd, om het levensverhaal
van Jezus en wat ons dat kan leren.”

Burgemeester Bolsius:
“Het is voor Amersfoort een enorme uitdaging om dit grote live-evenement in de stad
te ontvangen. Miljoenen mensen bekijken de
vertelling thuis, terwijl tienduizenden naar de
stad komen om het van dichtbij mee te
maken. Ook voor veel Amersfoorters is het
een unieke gebeurtenis in hun eigen stad.”

Ellen ten Damme

Geloofsgemeenschappen
The Passion vertelt over het lijden, sterven
en opstaan van Jezus. Arjan Lock, directeur
van de EO legt uit waarom de keuze op de
Keistad is gevallen: “Amersfoort is een mooie
stad en kent een groot aantal geloofsgemeenschappen. Wij vinden het geweldig
als al deze verschillende gemeenschappen en
kerken aanhaken bij The Passion. Op die manier wordt het het paasverhaal breed gedragen en verteld.”
Prachtig decor
The Passion is een samenwerking van de
omroepen EO en KRO en wordt geproduceerd
door Eye2Eye Media. Taco Rijssemus, mediadirecteur van de KRO-NCRV, licht toe: “The
Passion maakt het paasverhaal voor elke
Nederlander weer toegankelijk. Wij geloven
dat dat nog steeds belangrijk is. Ik ben ervan
overtuigd dat de stad Amersfoort een prachtig decor vormt voor The Passion.

Ellen ten Damme vertolkt de rol van Maria,
moeder van Jezus. Ten Damme ziet uit naar
het evenement: “Ik heb veel bewondering
voor Maria. Volgens mij was zij een heel
krachtige vrouw. Ik kijk er naar uit om mijn
ziel en zaligheid te leggen in de vertolking
van deze rol.”
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Palmpasenstok
Tijdens de processie op Palmzondag in de St. Janskerk
zullen kinderen zogenoemde
‘palmpaasjes’ of palmpasenstokken dragen. De stokken
hebben de vorm van een
kruisje en zijn versierd met
groene takjes (meestal van
een buxus) en met snoepjes,
eitjes en andere lekkernijen.
Bovenop wordt een broodje
in de vorm van een haantje
gestoken.

De palmpasenstok is nauw
gelieerd aan heidense vruchtbaarheidsfeesten, waarmee
vroeger bij het aanbreken
van de lente, het nieuwe
leven in de natuur werd gevierd. Jong groen kondigde
het voorjaar aan, deeg vertegenwoordigde kiemkracht
en eieren stonden voor nieuw
leven. Ook ronde vormen,
zoals kransen, kwamen veel
voor. De cirkel symboliseert
immers de kringloop van het
jaar en van het leven. Vandaar dat vroeger een hoepel
om de palmpasenstok zat.

Paassymboliek

Haan

De palmpasenstok is met
veel symboliek omgeven. De
groene takjes verwijzen naar
Christus’ intocht in Jeruzalem, het brood naar de instelling van de Eucharistie op
Witte Donderdag, en het
kruis naar het lijden en sterven van Christus op Goede
Vrijdag. Het snoep en de
overige versierselen zijn
tekens van vreugde over het
nieuwe leven dat Pasen heeft
gebracht.

Het haantje bovenop de
palmpasenstok is voor
velerlei uitleg vatbaar. Volgens sommigen is het een
verwijzing naar de ontrouwe
Petrus. Voordat de haan op
Goede Vrijdag kraaide had
Petrus, zoals Jezus had voorspeld, drie keer gezegd dat
hij Jezus niet kende. De haan
kan ook gezien worden als
symbool voor Jezus: Christus
schudt je wakker en vertelt je
dat het licht eraan komt.

Vastenactie

Dekenaat Zaltbommel-Heusden-Waalwijk
gaat zich inzetten voor

2000

In alle parochiekerken van
ons dekenaat staan
collectebussen.

weeskinderen
Nergens in Kenia zijn zo veel weeskinderen
als in Oyugis, West-Kenia

KKeni
a

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.
Ons dekenaat wil steun geven aan dit project,
aan de 2000 weeskinderen. Helpt u mee?
Bankrekening NL56 RABO 0136582710

Vruchtbaarheid
t.n.v. Dekenale Vastenactie
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Witte Donderdag
Witte Donderdag is de dag dat we het
Laatste Avondmaal vieren. De kinderen gaan
dit ook uitbeelden om 18.00 uur in de
St. Antoniuskerk. Jezus komt met zijn vrienden, de Apostelen, samen om te eten. Hij
laat hun zien dat echte vrienden alles voor
elkaar over hebben. Hij wast hun de voeten.
Hij breekt het brood en zegt : “Dit is mijn
Lichaam....." Dit doet Hij ook met de beker
wijn: "Dit is mijn Bloed...." Dan deelt hij het
Brood en de Wijn uit. Iedere keer als wij de
H. Mis vieren komt Hij ook bij ons! Bij jou
ook en speciaal op de dag dat jij je Eerste
H. Communie mag doen!

Kinderpagina

We naderen het
Grootste Feest !

Goede Vrijdag
Goede Vrijdag denken we aan het lijden en
sterven van Jezus aan het Kruis. Het is een
droevige dag. Dit zie je ook in de kerk. Toch
is het een goede dag want het blijft niet zo.

De kerk verkennen
Zaterdag 27 januari 2016 is er weer flink gepuzzeld en goed rond gekeken in de St. Jan.
We mochten nu overal dichtbij komen om
alles goed te kunnen zien. Ook voor de
ouders was het leerzaam, aan de reacties te
merken.
Hoogtepunt kerkelijk jaar
Als dit parochieblad in de bus valt naderen
we het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. We
zijn op weg naar PASEN. Veel mensen
denken dat Kerstmis het grootste feest is,
maar dat is toch echt Pasen. Kerstmis is het
feest van de Geboorte van Jezus, maar Pasen
is het feest van de overwinning op de dood,
“Het Eeuwig Leven". We leven hier naar toe
in de Goede Week.
Palmzondag
Palmzondag komen we met onze Palmpasenstok om 9.30 uur naar de St. Jan. Deze stokken, in de vorm van een kruis, zijn thuis gemaakt. Ze zijn versierd en er hangt fruit en
snoep aan. De pastoor zal ze zegenen. De
kinderen brengen ze na de H. Mis naar
iemand die wel wat extra aandacht en liefde
van ons nodig heeft. Zo brengen wij Gods
liefde voor ons over aan een ander.

Paaswake
We vieren dat heel speciaal in de Paaswake
op zaterdagavond. De kerk is dan nog
donker, maar al heel gauw komt de grote
Paaskaars brandend binnen. Wij mogen dan
allemaal een kaarsje aansteken met het vuur
van de Paaskaars. Zo wordt de hele kerk
weer in het licht gezet. Jezus leeft en dat
vieren we! Dit is een lange viering en
misschien wat laat voor jullie.
Op zondag is er ook een feestelijke H. Mis
om dit te vieren. Daar kun je dus ook heen.
Oefenen
De week daarna hebben we onze laatste
bijeenkomst om in ons boek te werken.
Daarna gaan we oefenen voor jullie feest, je
Eerste H Communie! De grote dag is dan
17 april 2016 in de St. Jan en voor de andere
groep 24 april 2016 in de St. Antonius. We
tellen nu echt af!

Concert in de kerk Sint Jan de Doper
Op zondag 10 april om 14.30 uur zal de Koninklijke Harmonie ‘Volksvlijt en Vermaak’ uit
Waspik een concert verzorgen in de Sint Jan.
Deze harmonie is opgericht in 1881 en is nog steeds springlevend. Sinds 1952 mag dit gezelschap het predikaat koninklijk dragen. De dirigent van deze harmonie is Steven Walker. Zij
geven regelmatig concerten, o.a. in mei 2015 in De Leest bij gelegenheid van de viering van
70 jaar bevrijding.
Het concert is gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld.
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Eerste
H. Communie

St. Antoniuskerk
Eerste Heilige
Communieviering:
Zondag 24 april
om 10.00 uur
Communicanten:

St. Janskerk
Eerste Heilige
Communieviering:
Zondag 17 april 2016
om 10.00 uur
Communicanten:
Brechje van Bavel
Gijs Colpaart
Fleur Dekkers
Koen van Gerven
Lotte Horvers
Mila Joosen
Yenthe Klaasen
Anniek Kraneveld
Anne Leijtens
Bram Lensselink
Glenna-Jean Martina
Jens de Meijer
Lieke van de Mortel
Cynthia van der Pas
Senn Pullens
Jayden Rokx
Sophie van Vuuren
Cas de Wind
Bo Zijlmans

Joris van Bennekom
Timo van Bennekom
Jason van Bockel
Dilano Brands
Wessel van Dijke
Finn Doremans
Jean Paul Dumoulin
Maud van der Hammen
Linde van Hulten
Amber IJsseldijk
Julie de Jong
Jesse Kleijsen
Jurre Klerkx
Noud de Kock
Stijn Koek
Djalinho Meerzorg
Risan Muththulingham
Anne Peeters
Fleur Peeters
Thijs Peeters
Yves Silvertand
Romey Staal
Marina Timmermans
Roos van der Ven
Ruben Vermeer
Fae Witjes

Waarom
Eerste Communie?
Als je als ouder je kind hebt
laten dopen, geef je daarmee
aan dat je je kind wilt laten
opgroeien in de traditie van
de kerk. Je wilt dat je kind
een plaats krijgt in de kerk.
Ouders kunnen zich het
moment waarop hun kind
werd gedoopt, vaak nog goed
herinneren. De kinderen zelf
weten er meestal niets meer
van. Toch willen we hen laten
weten dat ook zij bij de kerk
horen. Dat zij binnen de kerk
een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de
Eerste Communie vieren.
Betekenis van de
Eerste Communie
Wij vieren de Eucharistie als
herinnering aan Jezus. Bij het
Laatste Avondmaal brak
Jezus met zijn leerlingen het
brood en deelde de beker
met wijn en zei tot hen: ‘Doe
dit tot mijn gedachtenis’.
Als wij nu de Eucharistie
vieren, worden we herinnerd
aan wat Jezus heeft gedaan.
Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door te
communie te gaan, nemen
we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk.
Bij de Eerste Communie
nemen de kinderen voor de
eerste keer feestelijk deel
aan deze maaltijd van Jezus
Christus.

Wereldjongerendagen Krakau  18 juli-2 aug 2016
Thema: Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Na de vorige wereldjongerendagen in Rio de Janeiro zullen jongeren uit de hele wereld afreizen
naar Oost-Europa! Het mooie Krakau zal in juli 2016 het decor vormen van de WJD. En niet
voor niets! Vanwege zijn rijkdom aan cultuur en historie wordt deze stad ook wel het Florence
van Oost-Europa genoemd. Daarnaast is Krakau een echte studentenstad met het grootste
marktplein van Europa. En ook de heilige Johannes Paulus II heeft er geleefd en gewerkt.
Vanuit het Bisdom Den Bosch gaan jongeren met een 16-daagse busreis, via een bijzonder
voorprogramma in het Poolse bisdom Bielsko-Zywiec naar de Wereldjongerendagen in Krakau.
Voor uitgebreide informatie zie de website: www.jongbisdomdenbosch.nl/wjd
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GOEDE WEEK EN PASEN

St. Antoniuskerk

St. Bartholomeuskerk

Zaterdag 19 maart 2016

Zondag 20 maart 2016

Palm- of Passiezondag

Palm- of Passiezondag

18.30 uur:
Eucharistieviering /
Palmwijding

09.30 uur:
Eucharistieviering /
Palmwijding
Zang: Bartholomeuskoor

Zang: Noisy People (liederen uit
Jesus Christ Superstar)

Dinsdag 22 maart 2016

Woensdag 23 maart 2016

19.00 uur: Boeteviering

09.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 24 maart 2016
Witte Donderdag

Donderdag 24 maart 2016

18.00 uur:
Eucharistieviering met
communicanten
Zang: Samenzang

Witte Donderdag
19.00 uur:
Eucharistieviering
Zang: Bartholomeus herenkoor

19.30 uur:
Eucharistieviering
Zang: Gemengd koor St. Jan

Vrijdag 25 maart 2016
Goede Vrijdag

Vrijdag 25 maart 2016

15.00 uur: Kruisweg
Zang: Samenzang

Goede Vrijdag
11.00 uur: Kruisweg
Zang: Samenzang

19.00 uur: Kruishulde
Zang: Bartholomeuskoor

15.00 uur: Kruishulde
Zang: Clemenskoor

Zaterdag 26 maart 2016
Pasen
21.00 uur:
Paaswake
Zang: Gemengd Antoniuskoor

Zaterdag 26 maart 2016
Pasen
21.00 uur: Paaswake
Zang: Theresiakoor

Zondag 27 maart 2016
Eerste Paasdag
09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Bartholomeuskoor
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Zondag 20 maart 2016

Zondag 27 maart 2016

Palm- of Passiezondag

Eerste Paasdag

09.30 uur:
Eucharistieviering / Palmwijding
Intocht met Palmpasenstokken /
kindernevendienst

09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Gemengd koor St. Jan

Zang: Gemengd koor St. Jan

Maandag 28 maart 2015
Tweede Paasdag

Vrijdag 25 maart 2016

09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang

Goede Vrijdag
11.00 uur: Kruisweg
Zang: Gemengd koor St. Jan
20.00 uur: Viering voor jong
volwassenen
Zang: Rainbow Swing
(liederen uit Jesus Christ
Superstar)
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GOEDE WEEK EN PASEN

St. Janskerk

5e zondag van Pasen

Liturgiekalender

Za 23 apr

18.30

St. Antonius

Za 23 apr
Zo 24 apr

19.00
09.30

St. Bartholomeus
St. Jan

Zo 24 apr

10.00

St. Antonius
Eerste Heilige
Communie

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang
Herenkoor
St. Jan
Samenzang

6e zondag van Pasen

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

09.00 uur

09.00 uur

18.30
19.00

Zo 3 apr

09.30

Zo 3 apr

11.00

St. Antonius*
St. Bartholomeus
Gezinsviering*
Eerste Heilige
Communie
St. Jan*
St. Antonius
Gezinsviering

St. Antonius

Zo 1 mei

09.30

St. Bartholomeus

Zo 1 mei

09.30

St. Jan

Koor

Noisy People
The Future

Herenkoor
St. Jan
Samenzang

3e zondag van Pasen
Za 9 apr

18.30

St. Antonius

Zo 10 apr

09.30

St. Bartholomeus

Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor

Zo 10 apr

09.30

St. Jan

Samenzang

Do 5 mei

10.30

Do 5 mei

09.30

Zo 17 apr

10.00

St. Antonius*
St. Bartholomeus*
St. Jan*
Eerste Heilige
Communie

St. Bartholomeus
Eerste Heilige
Communie
St. Jan

The Future

Gemengd
koor St. Jan

Za 7 mei

18.30

St. Antonius

Noisy People

Zo 8 mei

09.30

St Bartholomeus

Theresiakoor

Zo 8 mei

09.30

St. Jan

Samenzang

Zo 8 mei

11.00

St. Antonius
Gezinsviering

Samenzang

Za 14 mei

18.30

St. Antonius

Noisy People

Zo 15 mei

09.30

St. Bartholomeus

Zo 15 mei

09.30

St. Jan

Bartholomeuskoor
Gemengd
koor St. Jan

Tweede Pinksterdag
Ma 16 mei

4e zondag van Pasen
18.30
09.30

Herenkoor
St. Jan

Pinksteren

* Collecte Curicó

Za 16 apr
Zo 17 apr

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang

7e zondag van Pasen

2e zondag van Pasen
Za 2 apr
Za 2 apr

18.30

Hemelvaart van de Heer

Eucharistievieringen weekend
Datum

Za 30 apr

Noisy People
Bartholomeuskoor
Samenzang

* Collecte Roepingenzondag
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09.30

St. Jan

Samenzang

Opening
Jeroen Boschjaar

het universum, in een alle tijden omvattend
verhaal, in een plaats waar hemel en aarde
samenvielen. In die kathedralen ontmoette
men de barmhartige God die voor ieder mensenkind een plaats had.
Jeroen Bosch gaf op zijn meesterwerken aan
dat het toch allemaal niet zo eenvoudig was.
Bij hem zien we dat de duivel en zijn trawanten door heel het leven heen bezig waren de
mensen van God af te houden. De duivel probeerde hen te verdrijven naar een alles verslindende vuurpoel waar hun zielen eeuwig
kwelling ondergingen.
Jeroen Bosch gebruikte zijn talent eveneens
om het kwaad verslaanbaar te maken door te
wijzen op zeven hoofdzonden. Hij gaf de
mens hoop door hem te situeren in een
boventijdelijke, paradijselijke schoonheid.

Toespraak van de bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. A.L.M. Hurkmans, in de kathedrale basiliek van Sint-Jan te ’s Hertogenbosch op vrijdag 12 februari 2016 bij gelegenheid van de opening van de tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch – Visioenen van
een genie’ in het Noord Brabants Museum.
Tempus fugit, de tijd vliegt, dat zeiden de
Romeinen reeds. Dit blijft waar voor de
meesten van ons. Wij hebben volle agenda’s,
getoetst op effectiviteit en rentabiliteit. Dit is
eigen aan onze tijd.
Majesteit, Koning Willen-Alexander, professor
Van der Donck, commissaris van de Koning,
burgemeester Rombouts, mijnheer de Mooy,
directeur van het Noord-Brabants Museum,
hooggeëerde gasten, u allen groet ik
hartelijk.

Tijdens het leven van Jeroen Bosch bouwde
men in deze stad aan deze kathedraal. Ook
hier kwamen de hemel en de aarde bij
elkaar. De illustere Broederschap van Onze
Lieve Vrouw hielp haar leden, dus ook Jeroen
Bosch, de barmhartige God te ontmoeten. Zo
is hij vanuit deze in aanbouw zijnde kathedraal uitgedragen naar zijn laatste rustplaats.
Bij de drempel van de deur waar hij doorheen gedragen is, beitelde een monnik uit
Vaals onlangs de volgende tekst als een
blijvende herinnering aan de grootste zoon
van deze stad:

De rijkdom van het Jeroen Boschjaar is dat
het ons uitdaagt tot een perspectiefwisseling.
De mens van de middeleeuwen was op zoek
naar het eeuwige. In de tijd van Jeroen
Bosch zocht Luther in het Augustijnerklooster
in Ehrfurt naar een barmhartige God. In
Spanje dichtte in die tijd Theresia van Avila,
een van de grootste mystici in de Kerk ‘alles
gaat voorbij, alleen God blijft’. Langs de pelgrimswegen naar Jeruzalem, Rome en de
Spaanse stad Compostella waren vele kathedralen gebouwd als heilige, tijdloze plaatsen.
Met toegangsdeuren als poorten naar de hemel, Christus in het midden en de engelen en
heiligen er omheen. Eenmaal binnen in de
kathedraal werd de bezoeker opgenomen in
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Vanuit deze kerk werd op 9
augustus 1526 uitgevaren
Jheronimus van Aken,
bijgenaamd Bosch
parochiaan van deze kerk
gezworen broeder van de Illustere
Lieve Vrouwe Broederschap
poorter van de stad
‘s-Hertogenbosch
schilder van aardse, helse en
hemelse taferelen
Laat de onstuimigheid van zijn
artistieke nagedachtenis
zijn rust in het koninkrijk Gods
niet verstoren

Alles heeft zijn tijd ….
Geschiedenis voormalige
Sint Clemensparochie

gemeente gesticht en een predikant aangesteld. De middeleeuwse kerk van Baardwijk bleef sindsdien protestant. In 1912 werd
het schip van deze kerk afgebroken, zodat
momenteel enkel de ‘oude toren’ rest. Hij
bevindt zich aan de Winterdijk, niet ver van
de huidige Clemenskerk.
De katholieken van Baardwijk konden dankzij
de katholieke Heer van Baardwijk hun geloof
blijven uitoefenen. Aanvankelijk werden zij in
het geheim bediend door Norbertijnen en reguliere kannuniken. Van 1692 tot 1836 kerkten Baardwijkse katholieken in een schuurkerk; het achterhuis van een boerderij. Met
steun van het Rijk werd in de jaren dertig
van de negentiende eeuw een nieuwe Waterstaatskerk gebouwd, die in 1896-1897 werd
vervangen door de huidige neogotische kerk.

Baardwijk behoorde tot de bovendorpen van
het Land van Heusden in Holland en werd
pas in 1814 toegevoegd aan de provincie
Noord-Brabant. Tot 1922 was Baardwijk een
zelfstandige gemeente; sindsdien maakt het
deel uit van de gemeente Waalwijk.
Hieronder plaatsen wij de geschiedenis van
Baardwijk en de katholieke geloofsgemeenschap.
In de Middeleeuwen had Baardwijk een
kapel. De abdij van St.-Truiden bezat er kerkelijke goederen en rechten, onder meer om
pastoors aan te stellen. In 1272 werd hier
een nieuwe kerk gesticht. Dit gebouw werd in
de eeuwen daarna regelmatig vernieuwd.

Oude Toren

De huidige St.-Clemenskerk werd gebouwd
vlak naast de toenmalige Waterstaatskerk,
waartoe in februari 1896 een perceel met
woonhuis werd aangekocht. Nog diezelfde
maand vond de openbare aanbesteding
plaats. Het werk werd echter toegewezen
aan de architect van het gebouw, N.J.H.
Groenendael uit Hilversum, die het voor een
bedrag van f 69.837 zei te kunnen uitvoeren. Vanwege het gunstige weer verliep de
bouw zeer voorspoedig: op 26 maart 1896
werd met werkzaamheden begonnen, in juli
1897 was de kerk gereed. Op 1 augustus
1897 werd de kerk in gebruik genomen. De
oude kerk werd kort daarna gesloopt.

H. Clemens

Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621)
in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) kon
in Baardwijk de nieuwe religie van het calvinisme worden ingevoerd. In 1610 werd in
Baardwijk-Elshout een gereformeerde

H. Hartbeeld

Het gebouw is een driebeukige kruiskerk met
driezijdig gesloten kruisbeuken. Het spitsboogportaal en de spitsboogvensters zijn
kenmerkend voor de neogotiek. Het veelhoekige koor is omgeven door twee sacristieën.
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De ruim 70 meter hoge toren telt vier verdiepingen, is voorzien van gele speklagen en
heeft een achthoekige klokkenverdieping met
een omgang, waarop vier hoekpinakels.
Boven de hoofdingang is het beeld van de
H. Clemens, paus en martelaar, onder een
baldakijn te zien. Tegen de straatgevel staat
het H. Hartbeeld, dat vroeger deel uitmaakte
van een niet meer bestaand zusterklooster
op de hoek van de Loeffstraat en de Hoefsteeg. In het begin van de jaren zestig werden de oude pastorie en een oude boerderij
gesloopt, waarna in 1962 het huidige kerkplein werd ingericht. Het kerkgebouw is een
Rijksmonument. Met behulp van restauratiesubsidie kon begin van de jaren ’80 de toren
worden gerestaureerd. Nog juist voor de
eeuwwisseling kwamen subsidiegelden vrij
die het mogelijk maakten de rest van het gebouw te restaureren. Mede met voldoende
steun van de parochianen is het mogelijk geworden het gebouw in zijn oude glorie te
herstellen.
In de jaren zestig van de twintigste eeuw
ontstond de behoefte aan een extra parochie
met kerkgebouw op het grensgebied van de
parochies St. Jan de Doper (centrum) en de
St. Clemens (Waalwijk-Oost). Dit leidde tot
de oprichting van de parochie van de H. Bernadette, die in 1964 aan de Dr. Schaepmanlaan haar kerkgebouw kreeg. Het aanvankelijke enthousiasme in de nieuwe parochie
moest echter op den duur plaatsmaken voor
het inzicht dat gebrek aan priesters enerzijds
en teruglopende financiële middelen anderzijds het niet verantwoord maakten zelfstandig verder te gaan. Van de vijf kerkgebouwen
die Waalwijk had, moesten er in het jaar
2000 twee aan de eredienst worden onttrokken. Het waren de kerk van de parochie
Maria Onbevlekt Ontvangen in Waalwijk-West
(Besoyen) en de Bernadettekerk. Gevolg was
een tweetal fusies en de oprichting van de
parochie St. Jan-Maria en van de parochie
H. Bernadette en St. Clemens.
In de huidige situatie heeft zich een verdere
ontwikkeling voorgedaan, namelijk de fusie
van deze beide kerkgemeenschappen.
Hierdoor ontstond op 1 juli 2010 een nieuwe
parochie onder de naam ‘St. Jan en St. Clemens’. Het was een tijdelijke naam, omdat
op 1 januari 2013 de parochie door fusie opging in één parochie voor Waalwijk en
Waspik.

Wij zijn zeker niet ontevreden
met het resultaat van de

Actie Kerkbalans 2016
Dit jaar sloten wij een folder bij in ons rondschrijven, waarin een dringende oproep werd
gedaan om uw kerkbijdrage voortaan middels een ‘automatische incasso’ te laten verlopen. Er werd goed gehoor gegeven aan
deze oproep en inmiddels zijn er dit jaar al
167 machtigingen bij ons binnengekomen.
Dit levert een flinke besparing op van de
kostbare tijd van onze vrijwilligers, die daardoor die tijd weer ergens anders binnen onze
kerkgemeenschap kunnen inzetten.
Ook het verhoogde richtbedrag voor de minimale kerkbijdrage (van € 75,- naar € 80,-) is
door onze parochianen naar waarde geschat
en ook daar zijn wij niet ontevreden over.
Al met al durven wij te spreken van een
succesvolle ‘Actie Kerkbalans 2016’ waarvoor
wij u natuurlijk veel dank verschuldigd zijn.
Mocht u onverhoopt de brief met bijlage
inzake ‘Actie Kerkbalans 2016’ hebben gemist, achter in onze kerken liggen complete
sets voor aanmelding / aanpassing.
Rectificatie
In ons parochieblad van februari 2016 is
helaas op pagina 14 een foutief ‘richtbedrag’
vermeld voor de kerkbijdrage. Dit moet zijn:
€ 80,-)
Werkgroep Kerkbijdrage

Actuele informatie uit onze parochie
treft u aan op de website:

www.sintjanwaalwijk.nl

- 13 -

Rondleidingen
in de Sint Jan de Doper

Als een lopend vuurtje …
De Stichting Als een lopend vuurtje … organiseert ook dit jaar weer een grote fietstocht
langs kerken en synagogen in de Langstraat,
in het Land van Heusden en Altena, in de
Bommelerwaard en de Alblasserwaard.

Zoals de meeste lezers van het parochieblad
inmiddels wel zullen weten, bestaat er sinds
enige tijd de mogelijkheid voor een rondleiding, o.l.v. een daarvoor toegeruste rondleid(st)er, in de Sint Jan de Doperkerk.
Het afgelopen jaar hebben ruim 20 groepen
(van ca. 10 tot 50 personen) deelgenomen
aan zo’n rondleiding. In totaal ongeveer 350
mensen waren verwonderd en enthousiast
over wat ze zoal te horen en te zien kregen
tijdens de ongeveer een uur durende rondgang door de kerk.
Vaak waren het groepen familieleden,
(ex-)collega’s, buren, vrienden en/of leden
van KBO- en ANBO afdelingen. Ook groepjes
mensen met een ‘Wolluks’ verleden hebben
we mogen verwelkomen. Zowel mensen uit
Waalwijk en directe omgeving als mensen uit
Tilburg, Noord-Holland en Eindhoven.
Uiteraard hoopt de commissie Historie en
Culturele Activiteiten (HCA), die rondleidingen organiseert, ook in 2016 een aantal
groepen te mogen begroeten.
Misschien zijn er ook onder de lezers van het
parochieblad mensen die het leuk vinden om
eens met een clubje uit hun eigen kring deel
te nemen aan een rondleiding.
U bent van harte welkom …

Dit jaar zal deze tocht, in afstand variërend
van 20, 40, 60 of 100 km, gehouden worden
op Pinksterzaterdag 14 mei 2016. De kerken en synagogen zullen van 09.30 uur tot
17.00 uur open zijn voor de deelnemers aan
deze tocht. Bij alle deelnemende kerken kunt
u starten. De afgelopen jaren waren steeds
rond de 30 kerken open. In de Langstraat
zullen in elk geval onze kerken St. Bartholomeus in Waspik, St. Jan de Doper in Waalwijk en ook de St. Clemens in Baardwijk
opengesteld zijn.
We stellen niet alleen de kerken open, maar
zouden de deelname van meerdere parochianen ook willen aanmoedigen. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Het inschrijfgeld
is slechts € 3,00, met een maximum van
€ 10,00 bij deelname van een heel gezin.
Ieder jaar wordt door de deelnemende kerken een goed doel vastgesteld, waar de opbrengst van deze fietstocht naar toe gaat. Dit
jaar zal dat zijn: brood voor weeskinderen in
Burundi (Afrika).

Aanmelden
Parochiesecretariaat:
De Genestetstraat 1, 5144 SN Waalwijk
Telefoon: 0416 – 333531 van maandag t/m
donderdag tussen 09.00 en 12.30 uur
E-mailadres:
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/

Henk Passier, Lid commissie HCA van de
Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper
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Parochiekroniek

20 februari 2016 – St. Janskerk
Pieter van Velzen

74 jaar

24 februari 2016 – St. Janskerk
Coba van der Gouw – de Kloe

90 jaar

05 maart 2016 – St. Janskerk
Toon Burmanje

79 jaar

08 maart 2016 – St. Antoniuskerk
Kees Oomes
71 jaar
Mogen zij rusten in vrede
Door het sacrament van het H. Doopsel
werden in onze parochiegemeenschap
opgenomen:

Collecte Curicó –
Chili

14 februari 2016 – St. Janskerk
Yfke Poel, dochter van Erik Poel en Sietske
van Heesbeen

De werkgroep M.O.V. zet zich al
jaren in om de arme medemensen in onze zusterparochie
Cristo Resucitado in Chili financieel te ondersteunen. Wij doen
dit o.a. door een maandelijkse
bijdrage ten behoeve van maaltijden voor de ouderen, alsmede
de verzorging van een jaarlijks
kerstpakket.

28 februari 2016 – St. Janskerk
Fiene Vastré, dochter van Dennis Vastré en
Janneke Coomans
28 februari 2016 – St. Bartholomeuskerk
Jop Waas, dochter van Bart Waas en Janneke
Hoes
20 maart 2016 – St. Bartholomeuskerk
Bram den Boer, zoon van Ronnie den Boer en
Nieske van den Oever
27 maart 2016 – St. Janskerk
Zivano Minten, zoon van Zachary Minten en
Milanca Boer

Parochieblad

Onze hartelijke gelukwensen

?
Samen met familie en vrienden namen wij
afscheid van hen die door de dood uit midden
zijn heengegaan:
28 januari 2016 – St. Janskerk
Henny van der Valk – Peters

88 jaar

2 februari 2016 – St. Janskerk
Cor Slaats

77 jaar

2 februari 2016 – St. Janskerk
Kees van den Heuvel

85 jaar

In het weekend van 2/3 april a.s. zal er in
alle parochiekerken een deurcollecte worden
gehouden.

Het eerstvolgende parochieblad zal bij de
‘abonnees’ - dit zijn de deelnemers aan de
parochiebijdrage – worden bezorgd op
10/11/12 mei 2016
Copij voor het Pinksternummer kunt u tot en
met woensdag 27 april 2016 inleveren op het
parochiecentrum (De Genestetstraat 1, 5144
SN Waalwijk) of mailen aan:
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/

3 februari 2016 – St. Janskerk
Toos van Eijkelenburg – Hobbelen 92 jaar
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Rome-bedevaart 2016
Op 15 november 2016 vindt in Rome een bijeenkomst van katholieke pelgrims uit Nederland plaats. Het bisdom van ’s-Hertogenbosch sluit aan bij Nederlandse Bedevaart
van 14 t/m 19 november 2016 om gehoor te
geven aan de oproep van paus Franciscus.
Aanleiding
Paus Franciscus gaf op 8 december 2015
officieel het startsein voor het door hemzelf
ingestelde Buitengewoon Jubileum van de
Barmhartigheid. Dat deed hij door de rituele
opening van de Heilige deur van de SintPietersbasiliek in Vaticaanstad. Deze porta
sancta wordt weer dichtgemaakt op 20 november 2016, de dag dat dit jubeljaar plechtig wordt afgesloten.
De bisschop van Rome nodigt in zijn bul
Misericordiae vultus alle gelovigen uit om
tijdens het Heilig Jaar naar de Eeuwige Stad
te pelgrimeren.
Nederlandse dag
Naast het bisdom van ’s-Hertogenbosch zullen ook andere bisdommen, parochies uit het
hele land en vele katholieke organisaties in
het heilig jaar op pelgrimage gaan naar de
Eeuwige stad met de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Daarom organiseren zij
een bedevaart naar Rome in het najaar van
2016. Heel bijzonder is het dat er op 15 november in Rome een ‘Nederlandse dag’ zal
zijn. Deze vindt plaats precies vijf dagen vóór
de afsluiting van het jubeljaar. De dag begint
met een gezamenlijke viering van de eucharistie in de Sint-Pieter, waarin de Nederlandse bisschoppen zullen celebreren en waarbij
mogelijk paus Franciscus zal aansluiten. Na
de gezamenlijke lunch worden diverse programma’s aangeboden, waarbij elk programma is aangepast aan de wensen van de verschillende groepen. De dag zal vooral in het
teken staan van vreugde en verbondenheid.
Iedereen mag zich daarbij welkom voelen.
Het belooft daarom een unieke ervaring te
worden. We hopen dat we met velen van ons
bisdom (en ook de andere Nederlandse bisdommen) aanwezig zijn op de ‘Nederlandse
dag’.
Tijdens de bedevaart van maandag 14 t/m
zaterdag 19 november ontmoet u paus
Franciscus bij de algemene audiëntie, maakt
u een wandeling in het teken van barmhar-

tigheid door de gezellige wijk Trastevere en
bezoekt u de andere basilieken en de highlights van Rome. De bedevaart wordt afgesloten met een zendingsviering in de Sint Jan
van Lateranen, de kathedrale kerk van het
bisdom Rome met daarin de zetel van de
bisschop van Rome, de paus. Uiteraard is er
genoeg vrije tijd om zelf de stad te verkennen of even te ontspannen op een terrasje.
Meer informatie
http://www.bisdomdenbosch.nl/Lists/Nieuws/ViewForm.aspx?ID=17146

Vorming PCI vordert
Caritas, concrete hulpverlening, is één van
de kernactiviteiten van christelijke gemeenschappen. Jarenlang was deze taak wat naar
de achtergrond geschoven omdat de overheid deze taak had overgenomen, maar de
laatste jaren blijkt dat zaken steeds meer
onder druk staan en dat sommigen steeds
meer in nood komen. Caritas blijkt steeds
meer nodig.
In een vorig parochieblad was al gemeld dat
er een Parochiële Caritasinstelling (pci) in
oprichting was voor Waalwijk en Waspik.
Inmiddels heeft de bisschop per 1 februari
2016 deze pci opgericht. Dat vormt dan een
startpunt.
Intussen wordt er gewerkt om de pci vorm te
geven:
• Er is een bankrekening geopend (NL60
RABO 0132 0552 60); met de kerstcollectes
van de afgelopen jaren is er ook al een startbedrag
• Qua anbi-status valt de pci overigens onder
de Nederlandse kerkprovincie
(rsin 002609411)
• Er komt een telefoonnummer voor een
noodtelefoon; er wordt nog gezocht naar een
team dat de bezetting van deze telefoon voor
zijn rekening wil nemen
• Er wordt een folder ontwikkeld voor hulpvragers en donateurs
• Er is een website in ontwikkeling:
http://pci.sintjanwaalwijk.nl/
• Er wordt contact gezocht met andere hulpverleners voor overleg
Het ziet er al met al hoopvol uit. We hopen u
in een volgend parochieblad verder te kunnen berichten.
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