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Afscheid en
installatie

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

Op zaterdag 14 mei 2016 om 11.00
uur zal de nieuwe bisschop worden
geïnstalleerd door zijn zetel in bezit
te nemen in een pontificale eucharistieviering in de kathedrale basiPastoor
liekDorssers
van Sint Jan Evangelist.
In dezelfde viering wordt er afscheid
genomen van bisschop Hurkmans
die tot dat moment de bisschop van
’s-Hertogenbosch is.
½ Mgr. dr. G.J.N. de Korte
Gerard Johannes Nicolaas de Korte werd geboren op 13 juni
1955 in Vianen. Hij de jongste van drie kinderen in een aannemersgezin. In 1974 haalde hij het diploma atheneum aan het
Alberthingk Thijmcollege in Hilversum. Van 1974 tot 1980 studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In deze
periode kreeg De Korte steeds meer belangstelling voor geloof
en kerk. Hij besloot na zijn afstuderen theologie te studeren.
Tijdens het schrijven van zijn doctoraalscriptie haalde hij de
gymnasiumcertificaten Grieks en Latijn. Hij haalde zijn doctoraal in 1980. Kort daarna schreef hij zich in als student aan de
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. In 1984 werd
hij intern priesterstudent op het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. In 1987 slaagde hij voor het
doctoraal examen theologie om in 1994 te promoveren tot
doctor in de theologie bij Prof. Van der Velden en Prof. Rikhof
met het proefschrift ‘Pastoraat van de verzoening. Mogelijkheden en grenzen van de theologie van het woord in het bijzonder van Eduard Thurneysen, voor het katholiek pastoraat’.

Wijdingen

Op 10 januari 1987 werd De Korte door kardinaal Simonis in de
kathedrale kerk van de H. Catharina te Utrecht tot diaken gewijd. De wijding tot priester ontving De Korte in de H. Aloysiuskerk te Utrecht, eveneens door kardinaal Simonis. Zijn wijding
tot bisschop vond plaats op 2 juni 2001 in de kathedrale kerk te
Utrecht door kardinaal Simonis, kardinaal Willebrands en mgr.
De Kok.
>>
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Kerkelijke loopbaan

Confidens in Christo

Na zijn priesterwijding in 1987 werd hij staflid van het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van de bisdommen Utrecht en Groningen-Leeuwarden. Tevens werd hij benoemd
tot pastor van de St. Catharinakathedraal in
de Utrechtse binnenstad. Van 1992 tot 1999
was hij rector van het Ariënskonvikt en in
1999 volgde zijn benoeming tot deken van
Salland, één van de voormalige dekenaten
van het aartsbisdom. Hij ging wonen in
Zwolle. Als deken van Salland maakte hij
sindsdien ook deel uit van de bisdomraad.
Paus Johannes Paulus II benoemde mgr. De
Korte op 11 april 2001 tot hulpbisschop van
het aartsbisdom Utrecht en tot titulair bisschop van Caesarea in Mauretanië. Tevens
benoemde kardinaal Simonis hem tot bisschoppelijk vicaris. Daarnaast bleef hij ook
deken van Salland. Zijn belangrijkste bisschoppelijke taak was de catechetische en
liturgische representatie van de aartsbisschop. Op 28 juni 2008 benoemde paus
Benedictus XVI Gerard de Korte tot bisschop
van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Met de benoeming tot zeventiende bisschop
van ’s-Hertogenbosch is voor mgr. dr. G.J.N.
de Korte een nieuw bisschopswapen ontworpen.

Binnen de bisschoppenconferentie is mgr.
De Korte bisschoppelijk referent voor Kerk en
Samenleving.

Wapenspreuk mgr. De Korte
‘Confidens in Christo’
‘In vertrouwen op Christus’

In vertrouwen op Chrsitus

Nieuw bisschopswapen
bisschop de Korte

Vervolg voorpagina

Het bisschopswapen toont een gouden schild
met daarop een arend of adelaar, naar boven
gerichte vlucht, met een inktkoker in de snavel en om de kop een gouden aureool. De
adelaar is het symbool van de H. Johannes
Evangelist, patroon van het bisdom en de
kathedraal. Het gouden schild is gebaseerd
op het wapen van het bisdom.
Daarvoor een zilveren hartschild, beladen
met een gegolfde balk van azuur en vergezeld van drie zuilen van sabel. Dit is het
wapen van Vianen, de geboorteplaats van
bisschop De Korte, met daarin de verwijzing
naar Christus als bron van levend water
(Johannes 4). Dit zilveren hartschild is de
helft van het bisschopswapen van bisschop
De Korte als bisschop van GroningenLeeuwarden.
Achter het schild een voordraagkruis en
overtopt met een priesterhoed met aan
weerszijden van het schild zes kwasten, alles
van sinopel.

Zicht op het Bossche Bisdom vanaf de
kathedraal

Bisschop De Korte heeft gekozen voor een
nieuw wapen om aan te geven dat voor hem
een nieuwe fase in zijn leven als bisschop
aanbreekt. Hij wil de komende tijd zijn beste
krachten voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch geven. Mgr. De Korte zal dat doen
vanuit het motto dat hij in 2001 bij zijn bisschopswijding in Utrecht koos: Confidens in
Christo / In vertrouwen op Christus.
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Pinksteren
Met een vroeg Pasen is er nu ook een vroeg
Pinksteren, Pinksteren, feest van Gods Geest.
Zijn begeestering mag ook ons omvormen.
Steeds weer opnieuw, want onze geest kan
door een andere geest ook steeds weer
teruggeroepen worden naar daar waar we
waren.
Pinksteren valt in de lente en dat is altijd een
tijd van beloften. Het frisse groen doet ons
uitzien naar een prachtige voorjaars- en zomertijd. Twee elementen uit het kerkelijk leven wil ik tegen die achtergrond naar voren
halen: het document Amoris Laetitia van
paus Franciscus en de benoeming van mgr.
De Korte als nieuwe bisschop voor ons bisdom. Beide zaken houden een belofte in voor
de toekomst.

Tegen die achtergrond pleit paus Franciscus
voor een barmhartige houding ten opzichte
van allen die zwak zijn en imperfect. Falende
mensen moet de Kerk niet afstoten maar
zorgzaam nabij zijn. Niet afstoten maar luisteren, begeleiden en waar mogelijk opnieuw
integreren. De Kerk mag hen geen trap nageven, integendeel.”
Mij dunkt dat dit op zijn minst een duidelijke
perspectiefwisseling is. Het opgeheven vingertje staat niet centraal, maar juist het begrip en de begeleiding van concrete mensen
door pastores en gelovigen. Een nieuwe
geest. Laten we hopen dat deze veel vrucht
mag dragen.
Een andere verandering in het kerkelijke discours, en dan wat dichter bij huis, is de benoeming van mgr. De Korte tot bisschop van
’s-Hertogenbosch en tot opvolger van mgr.
Hurkmans. Zelf heb ik hem al enkele keren
mogen ontmoeten bij een professie en enkele
wijdingen in Groningen. Een benaderbare
man, vriendelijk, mild, pastoraal en verstandig.

Paus Franciscus schreef naar aanleiding van
de synode over huwelijk en gezin het document Amoris Laetitia (vreugde om de liefde).
Uit het document spreekt een geest van aandacht en begrip voor mensen. Je mag uitdrukkelijk bij de Kerk horen, ook al is je situatie (nog) niet ideaal. Het is een pleit voor
een zogenaamde inclusieve kerk, geen zogenaamde heilige-restkerk, waar alleen degenen die aan alle idealen kunnen voldoen nog
welkom zijn.

Helder en hartelijk, zo omschrijft hij in zijn
nieuwe boek Geroepen tot hoop, de lijn die
hij voorstaat. De Kerk mag duidelijk zijn over
haar geloofsovertuigingen, maar moet dat altijd combineren met hartelijkheid. Als je ziet
hoeveel conflicten er zijn geweest in ons bisdom, dan zie ik zeker op dat vlak uit naar
een nieuwe periode.

De tekst draagt alle kenmerken van paus
Franciscus: aan de ene kant houdt de paus
vast aan de gelovige overtuigingen van de
katholieke kerk, ook op het gebied van de
moraal. Aan de andere kant mag dit geen
koude bureau-moraal zijn, maar moeten de
leden van de kerk en haar herders er altijd
toe geneigd zijn te begrijpen, te vergeven, te
begeleiden, te hopen en vooral te integreren.
“De paus wil geen muren bouwen maar bruggen. Ook mensen die relationeel falen, maken deel uit van de Kerk en moeten met hun
leven verder kunnen,” zegt mgr. De Korte in
een reactie. “In de exhortatie wordt duidelijk
dat paus Franciscus de leer rond huwelijk en
gezin niet fundamenteel kan of wil veranderen. Over het huwelijk wordt bijbels gesproken als een verbond voor het leven. Maar tegelijkertijd weet de paus ook van een wereldwijde crisis in relaties. Een derde tot de helft
van alle huwelijken eindigt uiteindelijk in een
scheiding. Ook binnen de katholieke geloofsgemeenschap hebben miljoenen gelovigen
hun trouwbelofte niet kunnen houden.

Ik heb te doen met mgr. Hurkmans, die zijn
krachten gegeven heeft voor ons bisdom.
Voor mij persoonlijk is hij altijd een goede
bisschop geweest. Als ik vandaag om een
onderhoud vroeg, dan kon ik vandaag of
uiterlijk morgen bij hem terecht. Hij was er
voor ons, zijn priesters, en dat heb ik enorm
gewaardeerd. Hij heeft ons bisdom door een
lastige tijd geloodst. Door gezondheidsklachten moest hij een stap terug zetten. Intussen
is er meer duidelijkheid over zijn kwaal, en ik
ben blij dat hij door de juiste behandeling
(ook zichtbaar) nu weer aan krachten wint.
Ik wens hem alle goeds toe.
Pinksteren, feest van Gods Geest, feest van
bezieling. Ik hoop dat ook wij geraakt mogen
worden door Gods Geest die in Zijn Kerk actief is. Mogen wij aangesproken worden door
de nieuwe ontwikkelingen in het geloof en
dichter bij God komen, dichter ook bij elkaar
in het geloof.
Ik wens u van harte een Zalig Pinksteren toe!
Pastoor Dorssers
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St.-Clemenskerk
wordt kapelkerk

dom nodig, en die geeft het bisdom niet
omdat in principe niet geïnvesteerd mag
worden in een kerk die op termijn gaat
sluiten.
Kapelstatus houdt in dat de kerk gebruikt
kan worden voor eredienst zonder dat er op
zon- en feestdagen gevierd wordt. Er kan
gedoopt worden, er kan getrouwd worden, er
kan een uitvaart plaatsvinden. De kapelstatus wordt echter beperkt doordat de kerk
niet verwarmd kan worden. Praktisch gezien
houdt dit in dat de kerk slechts incidenteel in
de zomerdagen gebruikt zou kunnen worden.
De toekenning van kapelstatus is een eerste
stap. Een volgende stap is het te zijner tijd
onttrekken van de kerk aan de eredienst.
De achtergrond van deze beslissing is de algehele teruggang van de kerkelijke betrokkenheid. Voor Waalwijk (waar overigens drie
kerken binnen circa drie kilometer liggen)
betekent dit dat er nu geen drie katholieke
kerken meer open gehouden kunnen worden.
Het bestuur van de parochie betreurt het
deze stap te moeten nemen, en begrijpt heel
goed dat het ook voor de betrokken parochianen erg zuur moet zijn.

Architect: N.J.H. Groenendaal
Ingebruikname kerk: 1 augustus 1897

Het bestuur van de parochie Sint Jan de
Doper te Waalwijk heeft moeten besluiten de
St.-Clemenskerk in Baardwijk vooralsnog een
kapelstatus te geven. Het parochiebestuur
gaat actief zoeken naar een passende herbestemming.
In november 2012 al heeft het bisdom van
’s-Hertogenbosch voor Waalwijk de
St.-Antonius de status gegeven van kerk die
open blijft, de St.-Jan als kerk die onder
voorwaarden open blijft en de St.-Clemens
als kerk die op termijn gaat sluiten. In een
rapport van een interparochiële Waalwijkse
commissie van 1997 werd overigens al eens
gepleit voor het open houden van zowel de
St.-Jan als de St.-Antonius en daarmee voor
het sluiten van de St.-Clemens, H. Bernadette en de H. Maria-Onbevlekt-Ontvangen.

Dinsdagavond 26 april vond een overleg
plaats tussen bestuur, pastoraal team en de
kerngroep. Het parochiebestuur wil graag de
kerngroep betrekken in de herontwikkeling
van de St.-Clemens; ideeën voor de ontwikkeling van de kerk zijn welkom. Hoewel sinds
november 2012 duidelijk is hoe de zaken ervoor staan, en hoewel langzamerhand duidelijk is geworden wat de technische en financiële mogelijkheden zijn, toonde de kerngroep zich verrast en overvallen door deze
stap. De kerngroep wil graag in gesprek gaan
met mgr. De Korte, en verwacht veel van dit
gesprek.

Sinds Kerstmis 2015 is de verwarmingsinstallatie van de St.-Clemens defect.
Verscheidene installateurs hebben de installatie technisch bekeken. De conclusie is dat
de verwarmingsinstallatie slechts met hoge
kosten kan worden gerepareerd of vervangen. Daarvoor is toestemming van het bis-4-

Rozenhoedje

Afscheid koster
Hubert van Dongen

Gedurende deze maand, de Mariamaand bij uitstek, zal op de woensdagen 4, 11, 18 en 25 mei,
telkens om 19.00 uur het Rozenhoedje gebeden
worden in de kerk St. Jan de Doper. U bent allen
van harte welkom bij deze Mariaviering.
Ook in de parochiekern Waspik zal tijdens de
maand mei wekelijks het Rozenhoedje gebeden
worden en wel op de donderdagen 5, 12, 19 en 26
mei, eveneens om 19.00 uur in het woonzorgcentrum De Stroming. U bent van harte uitgenodigd.

Doopdankviering
Op zondag 19 juni neemt Hubert van Dongen
tijdens een feestelijke viering afscheid als
koster van de Bartholomeuskerk. Hubert
heeft deze functie 31 jaar met heel veel toewijding en grote inzet vervuld. Zowel het
verzorgen van de diensten als het kerkgebouw hadden altijd zijn optimale aandacht.
Daarnaast heeft hij veel zorg voor de begraafplaats en alles wat daarmee samenhangt. Bovendien kan hij de verschillende
werkgroepen binnen onze parochie op een
prettige manier aansturen, zodat er altijd een
goede en gezellige sfeer is tijdens de werkzaamheden in en rond de kerk. Hubert is de
spil in de parochiegemeenschap bij alle
activiteiten die er in de Bartholomeusparochie plaatsvinden. Bij vragen of problemen,
“Vraag maar aan Hubert!” Deze zin heeft
ongetwijfeld talloze keren geklonken.
Iedereen weet dat hij zijn best doet om een
goede oplossing te vinden.
Na zoveel jaren het vertrouwde gezicht van
de Bartholomeusparochie te zijn geweest, zal
het voor hem en ons als parochianen erg
wennen zijn, Hubert in en rond “zijn” Bartholomeus veel minder aan te treffen. Hoewel hij
gelukkig nog wel actief blijft binnen enkele
werkgroepen. Hubert, heel veel dank voor
zoveel jaren trouwe dienst aan onze parochie!
Als blijk van dank voor zijn grote inzet en
verdienste voor onze parochiegemeenschap,
zal op zondag 19 juni a.s. om half tien tijdens een feestelijke viering in de Bartholomeuskerk officieel afscheid van hem genomen worden. U bent van harte uitgenodigd
daarbij aanwezig te zijn. Aansluitend aan
deze viering wordt hem een receptie aangeboden in cultureel centrum “Den Bolder”
Schoolstraat 19 in Waspik, waar iedereen die
hem een warm hart toedraagt, welkom is.

Op zondag 3 juli a.s. zal om 13.00 uur in de kerk
St. Antonius van Padua een doopdankviering gehouden worden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze dankviering, maar zeker ook de
ouders van de kinderen die het afgelopen jaar het
Heilig Doopsel mochten ontvangen.

Gezinsvieringen
Op de eerste zondag van elke maand is er gedurende het jaar een gezinsviering. Deze gezinsviering zal echter vervallen op zondag 5 juni, zondag 3 juli en op zondag 7 augustus van dit jaar.
We herstarten weer op de eerste zondag van september.

Pinksterfietstocht:
“Als een lopend vuurtje …”
komt in zicht
De tijd gaat snel. Op 14 mei 2016 zal de fietstocht “Als een lopend vuurtje …” weer van start
gaan. Het weer wordt aangenamer en steeds
meer mensen stappen alweer op de fiets. Hopelijk fietst u 14 mei ook met ons mee, zodat we er
weer een geslaagde fietsdag van kunnen maken.
U kunt starten vanaf 10.00 uur bij onze kerken
St. Clemens in Baardwijk, St. Jan in Waalwijk
centrum of bij de St. Bartholomeus in Waspik.
Tijdens de fietsdag kunt u kiezen voor een route
van 25, 40, 60 of 100 kilometer en komt u langs
verschillende kerken, die zijn opengesteld voor
het publiek. U kunt deze kerken bekijken en er
ook een hapje en drankje nuttigen. De kosten
voor een route bedragen € 3,- voor een volwassene en € 2,- per kind. Voor een gezin zijn de
kosten maximaal € 8,-.
Natuurlijk is er naast het sportieve ook een sociaal
element. U kunt gezellig met een groep gaan fietsen en bij de opengestelde kerken bijpraten. Wij
willen u daarom vragen om al uw vrienden, bekenden, buren en collega’s uit te nodigen om deze
dag met u mee te fietsen. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd en hoe beter de stichting “Brood
voor weeskinderen” geholpen kan worden! Want
ieder jaar steunen we met elkaar een goed doel.
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Eindelijk: Eerste Heilige
Communie ontvangen

Op 17 april in de Sint
Jan en op 24 april in de
Sint Antonius was het
zover. De Eerste
Heilige Communie.

Eerste H. Communie Waspik
In de parochiekern Waspik ontvingen op
Hemelvaartsdag (donderdag 5 mei jl.)
13 kinderen hun Eerste H. Communie. De
afgelopen maanden hebben ze samen met
kapelaan Minh, diaken Anton van Diessen en
de communiewerkgroep een aantal voorbereidende middagen en vieringen gehad,
waarin verschillende aspecten van het geloof
zijn behandeld en waarin zij wegwijs zijn
gemaakt in de kerk en haar gebruiken.

Wat is er hard gewerkt door de kinderen, de
ouders en de hele parochiegemeenschap.
Iedereen droeg zijn steentje bij. De kerken
waren dan ook heel feestelijk versierd. Er
was door de kinderen flink geoefend in de
kerk en thuis.

Communicanten Waspik:
Loeke Broekmans
Hylke Bonninga
Sybe van den Burg
Bram de Graaff
Brandon van Loon
Shania Meulensteen
Polle van Oversteeg
Robin Passier
Rinske Pijnenburg
Ties Pijnenburg
Jayden Smits
Lars Verschuren
Róman van der Zouwen

Ja, eindelijk op de grote dag zaten de kerken
vol met familie, vrienden en bekenden. De
kinderen waren wel een beetje zenuwachtig,
maar dat was helemaal niet nodig! De vieringen verliepen allebei heel goed. Eindelijk
de eerste keer het Heilig Brood mogen ontvangen: een bijzonder moment.
Jezus in je hart en weten dat Jezus er altijd
voor jou is. Hij is altijd thuis als je tot Hem
bidt. Zoals de pastoor aan het einde vasn de
viering zei dat de tweede communie al het
volgend weekend kan.
Natuurlijk is alles nu niet afgelopen. Wij komen nog één keer met alle communicanten
en ouders bij elkaar om deze periode af te
sluiten, namelijk dinsdagavond 10 mei 2016
om 19.00 uur in de Sint Antoniuskerk. We
vieren dan weer samen de Heilige Mis.
Onze spaardoosjes voor de weeskinderen in
West-Kenia kunnen we dan meebrengen. Er
komt iemand speciaal naar ons toe om de
doosjes in ontvangst te nemen.
Na de Heilige Mis krijgen de ouders een
evaluatieformulier om in te vullen en worden
de foto-cd’s uitgedeeld.
Nog eventjes gezellig napraten hoort er ook
bij!
Natuurlijk hopen we jullie weer te zien in een
van de vieringen in de kerk!
Pastorale team

Terugblik Vormsel
Op 5 maart jl. zijn achttien tieners gevormd.
We mogen terugkijken op een prachtige
viering in de St. Antoniuskerk, waarin vicaris
R. van den Hout is voorgegaan.
Met acht tieners zijn we naar Den Bosch geweest voor de Power of Fire vormelingendag.
Dit jaar is ervoor gekozen om met workshops
te werken. De tieners konden in drie rondes
kiezen voor 1 workshop. Het was een geslaagde dag op het St. Janscentrum.
Nu staat er nog een bedevaart naar Elshout
op de planning. Iedereen is welkom om op
dinsdag 17 mei met ons mee te gaan. We
komen om 17.30 uur samen bij de pastorie,
Grotestraat 285. We gaan daarna te voet
naar Elshout. Om 19.00 uur vieren we de
H. Mis mee om daarna, via het kapelletje,
terug te gaan naar Waalwijk.
Wij wensen alle vormelingen een prachtige
toekomst en dat zij zich gesterkt weten door
het sacrament van het H. vormsel.
-6-

Samen op bedevaart

Nieuwe vertaling Onze Vader
wordt komende Advent ingevoerd
De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt
bekend dat de nieuwe vertaling van het Onze
Vader de komende Advent wordt ingevoerd.
Dat betekent dat met ingang van 27 november
2016 de nieuwe versie van het Onze Vader zal
worden gebruikt in de liturgie. De Nederlandse
bisschoppen voeren deze vertaling tegelijkertijd
in met de Belgische bisschoppen.
Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot
een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te
komen voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een gezamenlijke commissie (Commissio
mixta), van Nederland en Vlaanderen voor
nieuwe vertalingen van meerdere liturgische
teksten, is er nu wel een aangepaste versie van
het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel
de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor
de Eredienst hun goedkeuring verleend.

Dat kan!
Al meer dan 255 jaar trekt de bedevaart
Heusden-Kevelaer naar dit genadeoord in
Duitsland. Ook vanuit Waalwijk sluiten we
aan. De bedevaart valt altijd in het laatste
weekend van juli, dit jaar dus op 30 en 31
juli.
Programma
De bus staat op zaterdag 30 juli om 10.30
uur bij de St. Antoniuskerk en brengt ons
naar Kevelaer. Vandaar gaan we naar Gasthaus Jacobs waar de kamers worden verdeeld.
Rond 15.15 uur verzamelen we om in processie naar het genadebeeld te trekken en een
groet te brengen aan Maria. De hele bedevaart wordt begeleid door muzikanten.
Vanuit de genadekapel trekken we de basiliek in voor een openingslof. ’s Avonds vieren
we Eucharistie in de kapel van de zusters
Clarissen. Als de schemer invalt is er nog een
lichtprocessie.
Op zondag 31 juli vieren we Eucharistie in de
basiliek met de plaatselijke bevolking. In de
middag bidden we de grote kruisweg en sluiten we af met een slotlof in de kaarsenkapel.
Kosten
De kosten bedragen € 75,- voor de bus en
verblijfkosten in een Gasthaus met ontbijt en
twee warme maaltijden. Consumpties e.d.
zijn voor eigen rekening.

“De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude
vertrouwde versie van het Onze Vader over te
gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij
het verschijnen van het Altaar-missaal in 1979
vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat
Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van
het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus
mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens
de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Geplastificeerde gebedskaartjes met de nieuwe
vertaling van het Onze Vader zijn beschikbaar
via de Nationale Raad voor Liturgie. De NRL zal
van de herziene vertaling van het Onze Vader
bovendien enkele toonzettingen beschikbaar
stellen, die na de vakantieperiode (zomer) van
dit jaar al kunnen worden ingestudeerd door de
zangkoren.
De aangepaste vertaling van het Gebed des
Heren luidt:
“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving

Opgave
U kunt zich opgeven bij diaken Anton van
Diessen.
Telefoon: 06-22840500
E.mail: www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
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Liturgiekalender

10e zondag door het jaar
Za 4 juni
Za 4 juni
Zo 5 juni

18.30
19.00
09.30

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Noisy People
The Future
Herenkoor
St. Jan

11e zondag door het jaar

Doordeweekse Eucharistievieringen

Za 11 juni

18.30

Zo 12 juni
Zo 12 juni

09.30
09.30

St. Antonius
Patroonsfeest
St. Antonius:
13 juni
St. Bartholomeus
St. Jan

Theresiakoor
Gospelkoor
Reach Out

Dag

Kerk

Dinsdag

St. Antoniuskerk

19.00 uur

12e zondag door het jaar

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

Za 18 juni

18.30

St. Antonius

Noisy People

Zo 19 juni

09.30

St Bartholomeus

09.00 uur

Zo 19 juni

09.30

St. Jan

Bartholomeuskoor
Herenkoor
St. Jan

09.00 uur

13e zondag door het jaar

Donderdag

Vrijdag

Tijd

Gemengd
Antoniuskoor

Eucharistievieringen weekend
Datum

Tijd

Kerk

Koor

Za 25 juni

18.30

St. Antonius

Za 25 juni

19.00

St. Jan

Zo 26 juni

09.30

St. Bartholomeus
Patroonsfeest
St. Jan de Doper:
24 juni

Pinksteren
Za 14 mei

18.30

St. Antonius

Zo 15 mei

09.30

St. Bartholomeus

Zo 15 mei

09.30

St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Bartholomeuskoor
Gemengd
koor St. Jan

Tweede Pinksterdag
Ma 16 mei

09.30

St. Jan

Samenzang

Za 21 mei
Zo 22 mei

18.30
09.30

St. Antonius
St. Bartholomeus

Noisy People
Samenzang

Zo 22 mei

09.30

St. Jan

Herenkoor
St. Jan

Sacramentszondag
18.00

Za 28 mei

18.30

St. Jan
Eucharistische
aanbidding
St. Antonius

Zo 29 mei

09.30

St. Bartholomeus

Zo 29 mei

09.30

St. Jan

Parochiekoren

14e zondag door het jaar
Za 2 juli

18.30

St. Antonius*

Noisy People

Zo 3 juli

09.30

Samenzang

Zo 3 juli

09.30

St. Bartholomeus*
St. Jan*

Zo 3 juli

13.00

Herenkoor
St. Jan

St. Antonius
Doopdankviering

* Collecte Curicó

Drievuldigheidszondag

Za 28 mei

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang

15e zondag door het jaar
Za 9 juli

18.30

St. Antonius

Zo 10 juli

09.30

St. Bartholomeus

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang

Zo 10 juli

09.30

St. Jan

Samenzang

Samenzang

16e zondag door het jaar
Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor

Za 16 juli

18.30

St. Antonius

Samenzang

Zo 17 juli

09.30

St. Bartholomeus

Samenzang

Gemengd
koor St. Jan

Zo 17 juli

09.30

St. Jan

Herenkoor
St. Jan
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17e zondag door het jaar
Za 23 juli
Zo 24 juli
Zo 24 juli

18.30
09.30
09.30

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Samenzang
Samenzang
Gemengd
koor St. Jan

18e zondag door het jaar
Za 30 juli
Zo 31 juli
Zo 31 juli

18.30
09.30
09.30

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Samenzang
Samenzang
Samenzang

Bedevaart Heusden-Kevelaer
19e zondag door het jaar
Za 6 aug
Zo 7 aug
Zo 7 aug

18.30
09.30
09.30

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Expositie 3 generaties
kunstenaarsfamilie Van Delft
Vanaf vrijdag 1 april t/m zondag 29 mei is er
in het Huis van Waalwijk een tentoonstelling
ingericht die gewijd is aan drie generaties
van kunstenaarsfamilie Van Delft uit Waalwijk. De expositie is te bezichtigen op woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag en tijdens
de koopzondagen 24 april en 29 mei.
Openingstijden: 13.00 – 17.00 uur.
Toegangsprijs: € 4,- / pp

Samenzang
Samenzang
Samenzang

20e zondag door het jaar
Za 13 aug
Zo 14 aug
Zo 14 aug

18.30
09.30
09.30

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Samenzang
Samenzang
Samenzang

Detail portretschilderij pastoor A.P.
Kuijpers (eerste
pastoor van de
Antoniusparochie 1902 - 1929

Maria Tenhemelopneming
Ma 15 aug

19.00

St. Jan

Samenzang

21e zondag door het jaar
Za 20 aug
Zo 21 aug
Zo 21 aug

18.30
09.30
09.30

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Samenzang
Samenzang
samenzang

22e zondag door het jaar
Za 27 aug

18.30

St. Antonius*

Zo 28 aug

09.30

St. Bartholomeus*
Patroonsfeest
St. Bartholomeus:
24 augustus
St. Jan*

Zo 28 aug

09.30

*Collecte Miva

Gemengd
Antoniuskoor
Bartholomeuskoor

Samenzang

Ook onze parochie heeft een schilderij in
bruikleen afgestaan voor deze expositie. Het
betreft een portretschilderij van pastoor A.P.
Kuijpers, de eerste pastoor van de (voormalige) St. Antoniusparochie. In 1907 portretteerde Jan van Delft pastoor A.P. Kuijpers
bij gelegenheid van zijn koperen feest als
burger van Waalwijk.
Pastoor Kuijpers schrijft hierover in de
‘Memoriale Parochiae’ onder ‘Merkwaardige
feiten 1907’:
“Door Mevr. Timmermans Hoofdcelatrice der
Broederschap van den H. Antonius is bij diezelfde gelegenheid een circulaire gericht tot
de zelatricen en zelateurs om door offertjes
te komen tot een geschenk van een geolieverfd schilderij van den oprichter der
Broederschap. Zij heeft de kosten van f 140
bij elkaar gekregen en is mij het portret,
geschilderd door den Jongenheer J. van Delft
uit Waalwijk, plechtig aangeboden door
Laurentius van der Geld, zelateur in onze
Parochie in tegenwoordigheid van Mevr.
Timmermans en de zelatricen uit Waalwijk.
Dit portret moet in de pastorie blijven.”
-9-

Gebouwensituatie
St. Bartholomeuskerk – Waspik
Enkele weken geleden is er begonnen aan de
restauratie, het groot onderhoud van de
St. Bartholomeuskerk. De eerste klus die geklaard moest worden was het bouwen van
een steiger aan de buitenkant van de muur
rond het priesterkoor. Nu wordt onderzocht
of de goot hersteld dan wel vernieuwd moet
worden. Ook de muurplaat onder de goot
moet zorgvuldig nagekeken worden op eventuele verrotting. Als de goot en de muurplaat
geen lekkages meer veroorzaken, zal begonnen worden met het opnieuw voegen van de
buitenmuur. Hierna zal een "droogperiode"
van ongeveer drie maanden volgen, waarna
begonnen wordt met het herstel van de
binnenmuur, achter het hoogaltaar. Intussen,
tijdens de periode van het drogen van de
buitenmuur, zal het houten hoogaltaar heel
zorgvuldig gedemonteerd en opgeborgen
worden in "steigerkasten". Na het stucwerk
van de binnenmuur zal het egaliseren en
verstevigen van de vloer beginnen. De vloer
in het kerkschip onder de banken zal op
dezelfde manier aangepakt worden als
destijds in de jaren 50 van de vorige eeuw:
de banken hoeven er niet uit, de zijvlonders
worden tijdelijk verwijderd, kapotte tegels
worden vervangen en alles wordt weer egaal
gemaakt. Hierna zal het hoogaltaar weer heel
nauwkeurig opgebouwd en, indien nodig,
gerestaureerd worden.
De hellende preekstoel en de biechtstoelen
zullen daarna stevig verankerd worden aan
de pilaren en muren van het kerkgebouw,
dat een goede, degelijke fundering heeft.
Het is moeilijk om een juiste inschatting te
maken van de duur van al deze werkzaamheden; we hopen dat tegen het einde van
het kalenderjaar alles voltooid zal zijn.
Hoeveel een en ander exact gaat kosten is op
dit ogenblik natuurlijk ook niet vast te stellen. Dankzij een behoorlijke subsidie van de
Gemeente Waalwijk, huuropbrengsten vanuit
het Theresiacomplex en de toestemming van
het bisdom kunnen we nu werken aan het
veilig stellen van het ter kerke gaan in de
St. Bartholomeus.

De Theresiakerk en het klooster in
Waspik
Het voormalige klooster van de Carmelieten,
naast de Theresiakerk, is enkele decennia

geleden, toen de paters Waspik gingen
verlaten, gekocht door de Theresiaparochie
voor een symbolisch bedrag. Sindsdien zijn
de kosten van onderhoud en verwarming
voor de oorspronkelijke parochie en thans
voor de huidige parochie St. Jan de Doper.
Nadat de kerk in 2013 aan de eredienst onttrokken werd, toen de verwarming het begaf,
streeft het bestuur van de parochie ernaar
het complex te verkopen. Het zal duidelijk
zijn dat het niet eenvoudig is dit te realiseren. Intussen wordt gezocht naar huurders.
Zo zijn op dit ogenblik alle twintig kamers
van het klooster verhuurd, evenals de sacristie van de kerk. Ook het kerkschip is tijdelijk
verhuurd voor educatie van o.a. metselwerk
en steigerbouw. Verder vinden er in de kerk
regelmatig wijkactiviteiten plaats tegen een
passende vergoeding.

St. Jan de Doper / Kerk en Toren
De Stichtingen ‘Vrienden van St. Jan de
Doper’ en ‘Vrienden van de koepels’ hebben
inmiddels al een aardig kapitaal bij elkaar.
Dit heeft ertoe geleid dat het bisdom
's- Hertogenbosch toestemming heeft verleend voor de herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw. Voor de
restauratie van de toren van de St. Jan is het
benodigde bedrag nog niet volledig ontvangen of toegezegd. Omdat de verwachting
heel reëel is dat de nu nog ontbrekende gelden in de loop van de komende maanden
toegezegd, dan wel ontvangen worden, heeft
het bouwbureau van het bisdom de taak op
zich genomen het bestek en het restauratieplan voor de kerk en de toren te maken.
Daar wordt nu aan gewerkt om vervolgens
over te gaan tot de aanbesteding voor de
werkzaamheden aan het kerkgebouw. Het
ziet ernaar uit dat nog vóór de bouwvakvakantie begonnen kan worden.

Het Clemenspad
In het parochieblad van augustus 2015 hebben we melding gemaakt van de wenselijkheid het Clemenspad af te sluiten. Dit is nog
steeds niet gerealiseerd. De Gemeente Waalwijk moet hier toestemming voor verlenen,
maar wil eerst onderzoeken of er nutsvoorzieningen, zoals waterleiding, gasleiding of
leiding voor elektriciteit/telefoon, onder dit
pad liggen. Als dat niet het geval is, zullen
we de poorten, die inmiddels klaar staan,
kunnen laten plaatsen.
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Beloofd is beloofd

Een man een man, een woord een woord; belofte maakt schuld en beloofd is beloofd. Dat zijn
de principes waarmee ik ben opgevoed. Ik heb er 60 jaar lang in geloofd en geprobeerd ernaar
te leven. Maar helaas kom ik er steeds meer achter dat niet iedereen er zo over denkt. En een
afspraak maken met iemand die niet van plan is zich aan de afspraak te houden moet wel leiden tot teleurstelling. Soms is het echt niet mogelijk om een belofte gestand te doen. Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor je gedwongen wordt je aan je gedane belofte te onttrekken. Het is dan wel belangrijk dat je je realiseert wat de consequenties zijn van het verbreken
van je belofte en dat je probeert om samen met de andere partij een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Dat kan, als de intenties maar goed zijn. Maar soms heb ik het idee dat beloftes
veel te lichtvaardig gedaan worden, uit een soort opportunisme om er zelf beter van te worden
of om er gewoon van af te zijn. Het gebeurt maar al te vaak in de opvoeding van kinderen.
Logisch, want wie wordt het gezeur en gebedel niet af en toe beu? Een belofte is dan zo gedaan in de hoop dat het kind het toch wel zal vergeten. Maar kinderen zijn niet zo vergeetachtig als we soms wel zouden willen. Wat ze er van meekrijgen is een totaal verkeerd signaal:
je hoeft je niet per se aan een gedane belofte te houden en afspraken zijn er om verbroken te
worden. Je kunt je puberkind niet verwijten dat het zich niet aan de afspraken houdt als je het
als kind voortdurend voor de gek hebt gehouden. Uiteraard komt dit niet alleen in de opvoeding voor. We vinden het al bijna normaal in de politiek: bestanden worden al bijna geschonden voor ze van kracht worden. Verdragen worden zomaar weer geannuleerd. En verkiezingsbeloftes? Die zijn er toch om verbroken te worden? Vertrouwen is een van de belangrijkste
pijlers van een gezonde samenleving. Maar we zien steeds vaker het vertrouwen omslaan in
wantrouwen. Dat gebeurt als mensen helemaal niet van zijn plan zich aan afspraken te houden. Ik was altijd zo naïef om te geloven dat dergelijke mensen niet bestonden. Helaas weet ik
nu beter. Er zijn zelfs mensen die er een soort behagen in scheppen om een gedane afspraak
te negeren. Het geeft hen een gevoel van macht over diegenen die zo dom waren in hen te geloven. En macht is maar al te vaak waar het allemaal om draait. Die mensen heb je overal: in
de politiek, op je werk, in de kerk, in je vriendenkring. Ik vind het verschrikkelijk als je de
mensen om je heen niet meer kunt vertrouwen. “Als je mekaar niet meer vertrouwen kan,
waar blijf je dan….?” Dit liedje was al populair decennia geleden, maar het geldt nog steeds. Ik
ben waarschijnlijk naïef en dom, maar ik wil blijven geloven in en vertrouwen op mensen. Een
alternatief is er voor mij niet.
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.

Kort

het parochieblad niet uit. In
het nieuwe werkjaar (20162017) bericht de redactie u
weer op onderstaande data:
6/7/8/ september 2016
25/26/27 oktober 2016
13/14/15 december 2016
14/15/16 februari 2017
4/5/6 april 2017
30/31 mei / 1 juni 2017

Spreekuur
H. Bartholomeus
Op zondag 12 juni a.s. zal
het Gospelkoor Reach Out uit
Zeeland (N.Br.) de Eucharistieviering in de St. Janskerk
opluisteren. Aanvang 09.30
uur.

H. Missen in het
Spoorwiel

Elke twee weken wordt op
vrijdagavond om 19.00 uur
eucharistie gevierd voor de
bewoners van het Spoorwiel
(voorheen Samarja). Deze
mis staat nadrukkelijk ook
open voor mensen van buiten. Voor mensen die in de
buurt wonen en wat minder
ter been staan, kan dit een
uitkomst zijn. Mocht u mee
willen vieren, dan bent u
natuurlijk van harte welkom.

Woonzorgcentrum Spoorwiel
Data H. Missen:
20 mei, 3 en 17 juni, 1, 15
en 29 juli, 12 en 26 augustus, 9 en 23 september.

Parochieblad

Voor u ligt het laatste parochieblad van dit werkjaar. In
de vakantiemaanden juni, juli
en augustus, als veel bezorgers op vakantie zijn, komt

Tijdens de komende grote
vakantie vervallen de spreekuren in de pastorie te Waspik
van 26 juli t/m 30 augustus.
Wanneer u uw misintenties
– liefst in de eerste helft van
de week – deponeert in de
brievenbus van de pastorie
worden ze als gebruikelijk
verwerkt. Op dinsdag 6 september starten de spreekuren
weer.

Johannes Paulus II –
de paus van de
Wereldjongerendagen

In het ‘Heilig jaar van de
verlossing’ in 1984 nodigde
paus Johannes Paulus II de
jongeren van de wereld uit
om samen met hem Palmzondag te vieren in Rome.
Ruim 300.000 jongeren gaven gehoor aan deze oproep.
Toen één jaar later de Verenigde Naties het jaar 1985
uitriepen tot ‘Internationaal
Jaar van de Jeugd’, werd de
uitnodiging herhaald.
Opnieuw lieten de jongeren
zich niet onbetuigd en kwamen massaal naar Rome.
Het succes van deze twee
ontmoetingen leidde tot de
instelling van de officiële
Wereldjongerendagen. Deze
werden in 1986 voor de
eerste keer op een kleinschalig en lokaal niveau georganiseerd. Sinds die tijd
worden de Wereldjongerendagen afwisselend op lokaal
en internationaal niveau ge- 12 -

houden. De internationale
ontmoetingen vinden ongeveer om de drie jaar plaats,
steeds in een ander gastland,
waar mogelijk roulerend per
continent. In de tussenliggende jaren vindt de ontmoeting plaats op het lokale
niveau van de bisdommen.
Sinds 1997 komen ook in
Nederland jongeren per bisdom ieder jaar samen op
Palmzondag.
De eerste internationale
Wereldjongerendagen waren
in 1987 in Buenos Aires. Na
Buenos Aires, Santiago de
Compostela, Csestochova,
Denver, Malilla, Parijs, weer
Rome, Toronto, Keulen,
Sydney, Madrid en Rio de
Janeiro is het straks in juli/
augustus 2016 de beurt aan
Krakau (Polen).

Priesterwijding
bisdom Den Bosch

Deo Volente vindt op zaterdag 21 mei 2016 de priesterwijding plaats van Pieter
Zimmermann en Gideon van
Meeteren. De viering in de
Sint Janskathedraal begint
om 10.30 uur. Na afloop is er
een receptie in het Sint-Janscentrum.

Voordracht nieuwe
rector Friezenkerk

Mgr. Hurkmans is door de
Nederlandse Bisschoppenconferentie voorgedragen als de
nieuwe rector van de Friezenkerk te Rome. De benoeming
tot rector van de Friezenkerk
geschiedt door het bisdom
Rome. Op dit moment zijn de
Nederlandse bisschoppen
hierover met het bisdom
Rome in gesprek. De rector
van de Friezenkerk heeft een
pastorale taak voor Nederlandse pelgrims die in Rome
de Friezenkerk bezoeken en
ten behoeve van in de stad
woonachtige Nederlandstalige
katholieken.

Vieringen meimaand
Elshout

Zondag 29 mei

In de meimaand zijn er extra vieringen in de
kerk van St. Jan in Elshout.

 09.30 uur: Eucharistieviering
Vioolschool Fiedelino Drunen
Kinderwoorddienst

 08.00 uur: Eucharistieviering
Zang: La Jeunesse Kaatsheuvel

Zondag 15 mei – 1e Pinksterdag

 11.30 uur: Attentie: geen viering

 08.00 uur: Eucharistieviering
Fanfare E.M.M. Elshout

Kapel
Elshout

 09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Gemengd koor Elshout
Kinderwoorddienst
 11.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Kinderkoor Drunen

Maandag 16 mei – 2e Pinksterdag

 13.00 uur: Processie vanuit de kerk, daarna
openluchtmis bij de kapel
Zang: Gemengd Koor / Dameskoor
Fanfare E.M.M., O.L.V. Schuts en
Marie Cristien Verstraete

 08.00 uur: Eucharistieviering
Harmonie de Eendracht
van Onsenoort en Nieuwkuijk
 09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: St. Ceciliakoor De Moer

Dinsdag 31 mei

 11.30 uur: Eucharistieviering
Jacqueline van der Kaa, zang
Kees van der Poel, organist

Zondag 22 mei

 19.00 uur: “Onzen dag” –
Afsluiting meimaand
Slotviering in de kerk
m.m.v. Elshouts Akkoordje

 08.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Avondwakekoor Elshout

Doordeweekse vieringen

 11.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Heusdens Mannenkoor

 Iedere dinsdag is er om 18.30 uur
rozenkransgebed.
 Iedere donderdag en vrijdag is er om 19.00
uur een Eucharistieviering (vooraf rozenkransgebed om 18.30 uur).
 Iedere donderdag is er aanbidding vanaf
18.00 uur.

Gezellige middag zieken

Ontmoeting nabestaanden

Twee keer per jaar worden de zieken die de
dames van de ‘Werkgroep Ziekenbezoek’ (van
de voormalige Antoniusparochie) bezoeken
uitgenodigd voor een gezellige middag. Op
dinsdagmiddag 19 april jl. zat de parochiezaal
weer helemaal vol.

De leden van de ‘Werkgroep nabestaanden’ en
het pastorale team nodigden voor donderdagmiddag 12 mei medeparochianen uit die nu
leven met het gemis van hun overleden partner. De werkgroep heeft ervaren dat het goed
voelt om samen te komen om hen te gedenken.
De ontmoeting vond plaats in het parochiezaaltje (St.-Antoniuskerk). Na een kopje koffie/
thee was er eerst gelegenheid om met elkaar
kennis te maken. Daarna werd er in de dagkerk
een korte bijeenkomst gehouden en een kaarsje
opgestoken. Er werd wat gebeden en gelezen.
Daarna kon men onder het genot van een
drankje op een ongedwongen manier samenzijn.

 09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Gemengd Koor Elshout
Ambrosiusgilde Baardwijk
Kinderwoorddienst

Op het programma stond:
- koffie/thee met iets lekkers
- zang door het ‘Tuingroepkoor’ (St. Antonius)
- (fris)drank of een borreltje
- een koffietafel met alles erop en eraan.
Dames, hartelijk dank voor het organiseren van
deze geslaagde middag.
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Nederlandse dag in Rome
@

Nederlandse dag in Rome
Op 15 november 2016 vindt in Rome een bijeenkomst van katholieke pelgrims
uit Nederland plaats. Deze bijzondere ontmoetingsdag wordt georganiseerd in
het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.
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 Sint-Pietersbasiliek in
Vaticaanstad. Deze porta sancta wordt weer dichtgemaakt op 20 november
2016, de dag dat dit jubeljaar plechtig zal worden afgesloten.
De Bisschop van Rome nodigt in zijn bul Misericordiae vultis alle gelovigen uit
om tijdens het Heilig Jaar naar de Eeuwige Stad te pelgrimeren:
“De pelgrimstocht is een bijzonder teken van het Heilig Jaar, omdat het een
icoon is van de tocht die ieder in zijn bestaan aflegt. Het leven is een pelgrimstocht en het menselijk wezen is een viator, een pelgrim die een weg aflegt naar
een begeerd doel. Ook om de Heilige Deur in Rome en in iedere plaats te bereiken zal ieder naar eigen krachten een pelgrimstocht moeten volbrengen.”
Veel katholieke organisaties, parochies en bisdommen geven gehoor aan de
oproep van Franciscus. Daarom organiseren zij een bedevaart naar Rome in het
najaar van 2016. Op dinsdag 15 november, vijf dagen vóór de afsluiting van het
jubeljaar, komen zij allen samen voor de ‘Nederlandse Dag in Rome’. De dag
begint met een gezamenlijke viering van de eucharistie in de Sint-Pieter. Kardinaal Eijk heeft namens alle Nederlandse bedevaartgangers aan paus Franciscus
het verzoek voorgelegd om hoofdcelebrant te zijn in de Eucharistieviering op de
Nederlandse Dag in Rome. Dit bleek niet mogelijk te zijn, maar wel kwam het
verheugende bericht dat de paus in de gelegenheid en van harte bereid is om de
Nederlanders na afloop van de Heilige Mis toe te spreken.
Na de gezamenlijke lunch worden er 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.
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 barnhartigheid door de gezellige wijk Trastevere en bezoekt u 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 kunt u vinden op de website van de VNB www.vnb.nl of neem
contact op via (073) 681 81 11.

Informatiebijeenkomst

Woensdag 2 maart is de eerste succesvolle bijeenkomst geweest over de bisdombedevaart. Op woensdag 25 mei organiseren wij een tweede informatieavond om 19.30 uur in het Sint Janscentrum (Papenhulst 4, Den Bosch) om
diegenen die de eerste avond niet in de gelegenheid waren de bijeenkomst bij te
wonen, de kans te geven om kennis te nemen van belangrijke informatie over
deze bijzondere bedevaart en de Nederlandse dag in Rome op dinsdag 15
november. Mgr. De Korte heeft aangegeven graag aanwezig te zijn bij deze
informatieavond en ook dat hij deel zal nemen aan de bedevaart. Het bisdom
nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst op woensdag 25
mei. Aanmelden kunt u bij het bisdom ’s Hertogenbosch via mevr. A. van der Els
http://www.bisdomdenbosch.nl/Lists/Nieuws/ViewForm.aspx?ID=17159.
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Parochiekroniek

15 maart 2016 - St. Janskerk
Francina Steenbeek – Sprangers

86 jaar

16 maart 2016 – St. Janskerk
Sjef van Bree

88 jaar

19 maart 2016 – St. Janskerk
Ria van de Ven

73 jaar

22 maart 2016 – St. Bartholomeuskerk
Bertus van Dongen
81 jaar
22 maart 2016 – St. Bartholomeuskerk
Jan Timmers
90 jaar

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

25 maart 2016 – St. Janskerk
Jo Pullens – Brok

09 april 2016 – St. Antoniuskerk
Jay-Varnney Kierindoongo, zoon van
Jefgenny Archibald en Joëlly Kierindoongo

26 maart 2016 – Begraafplaats St. Jan
Herman Peters
92 jaar

09 april 2016 – St. Antoniuskerk
Dani van Ooijen, zoon van Nicky van Ooijen
en Daisy van Turnhout

31 maart 2016 – St. Antoniuskerk
Co van Brunschot – Broeders
88 jaar

17 april 2016 – St. Antoniuskerk
Charoney Vermeer, dochter van Erik Vermeer
en Miranda van Balkom
17 april 2016 – St. Bartholomeuskerk
Ize Roovers, dochter van Jeffrey Roovers en
Marieke Rombout
05 juni 2016 – St. Antoniuskerk
Lina Bergmans, dochter van Donny
Bergmans en Kim Putters
05 juni 2016 – St. Antoniuskerk
Sam Haers, zoon van Pieter Haers en Shoela
Bergmans
12 juni 2016 – St. Antoniuskerk
Djani van Aarle, zoon van John van Aarle en
Peggy van den Hoven
12 juni 2016 – St. Antoniuskerk
Jaylie en Djaylana Snaphaan, dochters van
John Snaphaan en Inge van den Heuvel
Onze hartelijke gelukwensen

02 april 2016 – St. Bartholomeuskerk
Toos de Bont – van Leijsen
81 jaar
04 april 2016 – St. Janskerk
Huub van den Aker

87 jaar

05 april 2016 – Begraafplaats Besoyen
Corry de Leijer – van Helsland
95 jaar
15 april 2016 – St. Antoniuskerk
Corry Musch – Koolen

82 jaar

16 april 2016 – St. Antoniuskerk
Jo Laurijsen – Oomis

89 jaar

20 april 2016 – St. Janskerk
Toos Janssen – Kregting

83 jaar

22 april 2016 – St. Antoniuskerk
Frans Braat

73 jaar

26 april 2016 – Crematorium Maaslanden
Jo van Hooren
81 jaar
Mogen zij rusten in vrede

?
Samen met familie en vrienden namen wij
afscheid van hen die door de dood uit ons
midden zijn heengegaan:
12 maart 2016 – St. Antoniuskerk
Frans van Erp
79 jaar
14 maart 2016 – St. Janskerk
Piet Hellings

92 jaar

81 jaar
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Mgr. De Korte:

De kunst
van het
loslaten
21 maart 2016
Ik ga verhuizen van Groningen naar Den
Bosch. Het zal weinig lezers van onze krant
zijn ontgaan dat paus Franciscus mij tot
nieuwe bisschop van Den Bosch heeft benoemd. Een en ander betekent een afscheid
van het bisdom Groningen-Leeuwarden waar
ik vanaf september 2008 als bisschop heb
gewerkt. Met dankbaarheid kijk ik terug op
de afgelopen jaren. Het was, ondanks allerlei
grote en kleine zorgen, een goede tijd.
Een verhuizing impliceert een hoop werk.
Duizend en een dingen moeten worden
geregeld. Het bestaande werk moet worden
afgerond en er volgen drukke weken van
boeken sorteren en spullen pakken. En eind
april staat de verhuisauto voor de deur.
Maar verhuizen betekent niet alleen extra
werk. Verhuizen betekent ook afscheid nemen van dierbare mensen, een mooie stad
en een prima huis. In die zin heeft verhuizen,
ook al klinkt dat misschien wat zwaar in de
oren, iets van rouwen. Ik heb begrepen dat
psychologen een verhuizing plaatsen in de
top vijf van stressfactoren. Er wordt wel eens
gesproken over de ‘kunst van het loslaten’.
Ieder mens die verhuist moet die kunst weer
leren.
Loslaten hoort bij ons menselijk bestaan. Ons
leven is als een reis. Steeds moeten wij vertrouwde plaatsen verlaten en op weg gaan
naar een onzekere toekomst. Ik herinner mij
als kind het pijnlijke afscheid van de vertrouwde lagere school en de eerste schooldag
in de grote stad. Met pijn in de buik ging ik
die dag naar een stad waar alles en iedereen
vreemd was. Ik vermoed dat veel lezers der-

gelijke herinneringen kennen. Afscheid nemen van werk en woonplaats overkomt velen
van ons. Belangrijk is dan een mens van vertrouwen te kunnen zijn. Ons leven toevertrouwen aan de goede God. In dit verband
denk ik spontaan aan een grote erflater van
ons geloof, Abraham. In het eerste bijbelboek lezen wij hoe hij zijn vertrouwde omgeving verlaat om op weg te gaan naar een
onbekend land. Geroepen door de Heer, trekt
hij op weg op hoop van zegen. Ook ik ben
weggeroepen uit mijn vertrouwde land om op
weg te gaan naar een toekomst die alleen
God kent. Maar ik weet dat de belofte van de
Heer mij vergezelt en nabij wil zijn.
Vanuit dat geloofsperspectief ga ik naar Den
Bosch. Ik hoop daar een bijdrage te kunnen
leveren aan de versterking van het katholieke leven. Maar ook aan het verbeteren van
verhoudingen die nu, zo heb ik begrepen,
zijn verhard. Een bisschop is leraar van het
geloof, herder en bruggenbouwer. Ik zal proberen bestaande muren af te breken en
nieuwe bruggen te bouwen. In het noorden
heb ik altijd bondgenootschappen gezocht
met andere christenen. Dat zal ik zeker ook
in het zuiden blijven doen. Christenen van
verschillende tradities horen fundamenteel
bij elkaar en moeten samen optrekken.
Verbonden met de levende Heer ga ik als
bisschop van Den Bosch een nieuwe start
maken. Samen met andere christenen Gods
mensenliefde in Christus verkondigen, vieren
en, in kracht van Gods Geest, vooral ook
leven.
Deze column van mgr. dr. Gerard de Korte
verscheen op 18 maart jl. in het Nederlands
Dagblad.
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