September 2016
Colofon
Jaargang 4
September 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. Maaijwee-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
Vrijdag
09.00 u – 11.00 u
Pastor Nguyen Duc Minh
aanwezig
Overige dagen: telefoon
wordt doorgeschakeld naar
het parochiecentrum.
Website:
www.sintjanwaalwijk.nl

Parochieblad

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

Zaterdag 10 september 2016

Open monumentendag

Pastoor Dorssers

St.-Janskerk in Waalwijk open tijdens landelijke
monumentendag 2016
Zaterdag 10 september a.s. is het weer Open Monumentendag
in Nederland. Vele monumenten zijn op die dag te bezichtigen.
Zo ook de monumentale neo-byzantijnse kerk St. Jan de Doper
in Waalwijk.
De monumentendag heeft dit jaar als thema:
Iconen en Symbolen.
Voor de ongetwijfeld ook dit jaar weer vele bezoekers vanuit de
regio en ver daarbuiten is dit opnieuw een mogelijkheid kennis
te maken met een van de fraaiste koepelkerken in Nederland in
deze stijl. Een kerk bovendien die zowel aan de buitenkant als
van binnen vele symbolische elementen kent (een van de twee
thema’s van deze dag).
De kerk is die dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de openstelling worden er verspreid over de dag een
3-tal rondleidingen georganiseerd. De tijdstippen van deze
rondleidingen zijn: 11.00, 13.00 en 15.00 uur.
Het is niet nodig zich daar vooraf voor op te geven. Men kan
dus aansluiten op het moment dat de rondleidingen starten.
Verder is er gedurende de gehele openstelling een continu
doordraaiende presentatie van ca. 20 minuten te zien die een
goed inzicht geeft in deze bijzondere kerk.
Ook zijn er tijdens de gehele openingsduur gastvrouwen/-heren
in de kerk om bezoekers te ontvangen en waar nodig van
informatie te voorzien. Zij hopen vele bezoekers te mogen
verwelkomen.
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Parochiebedevaart

gemeenschap uit Waalwijk en Waspik samen
op pelgrimstocht naar ’s-Hertogenbosch.

28 september 2016

Doordat we door de Heilige Deur binnengaan,
willen we uitdrukken dat ook wij steeds opnieuw Gods barmhartigheid nodig hebben, en
Gods barmhartigheid willen navolgen.
Daarom is het voor u belangrijk om deel te
nemen. Graag nodigen wij u uit om met onze
eigen parochie te pelgrimeren in het kader
van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Het leven is een reis
God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’
Deze strofe van een kerklied van Henk
Jongerius schoot te binnen bij het schrijven
van dit artikel. God roept Abraham los te
komen uit zijn werkelijkheid, om op tocht te
gaan.

Programma

Juist onderweg – en met de vakantie nog
vers in het achterhoofd, kent u die ervaring
wellicht – kunnen er dingen gebeuren die ons
verwonderen. Dingen die thuis niet voorgevallen zouden zijn. Ontmoetingen die ons
veranderen en ons doen ervaren dat er meer
is.
Een bedevaart kent ook zoiets. We worden
opgeroepen om onze luie stoel achter te laten, los te laten en op weg te gaan, een
nieuw begin te maken, open voor de ander
en voor de Ander. Samen ons geloof beleven,
de diepte in.

Heilig Jaar van Barmhartigheid
In december 2015 begon het door paus
Franciscus afgekondigde Heilig Jaar van de
Barmhartigheid. Dit jaar heeft betekenis voor
ons allemaal. Het is belangrijk dat wij stilstaan bij het mysterie van Gods barmhartigheid, omdat het, zoals paus Franciscus zegt,
‘een bron is van vreugde, gemoedsrust en
vrede’. Barmhartigheid zou moeten wonen in
ons hart, zodat wij met barmhartige ogen kijken naar de medemens die wij ontmoeten op
onze levensweg.
De pelgrimstocht is een beeld van onze
levensweg en de paus nodigt ons daarom uit
in dit Heilige Jaar een pelgrimage te maken
naar een Heilige Deur van Barmhartigheid.
Vele pelgrims zijn al bij hun bezoek aan zo’n
plaats in hun hart geraakt door Gods genade,
wat hen hielp op hun weg naar Hem toe.
In ons eigen bisdom bevindt de Heilige Deur
van Barmhartigheid zich in de Sint-Janskathedraal. Daarom gaan wij als geloofs-

Wij verzamelen om 13.00 uur bij de
St.-Antoniuskerk. Met auto’s rijden wij naar
het transferium in Den Bosch, want van daar
uit wandelen wij naar de binnenstad. Bij aankomst gaan wij door de Heilige Deur de Sint
Jan binnen, waar we eucharistie vieren. Na
de viering is er gelegenheid tot stil gebed en
er is gelegenheid het sacrament van verzoening te vieren. Ook kan men de kathedraal
bezichtigen. Naderhand drinken wij koffie of
thee in het Sint-Janscentrum. Met de bus
gaan wij terug naar het transferium, en daarna met auto’s naar Waalwijk, waar we afsluiten met elkaar met frites.
Mocht de wandeltocht van naar schatting 30
minuten een probleem voor u vormen, dan
kunt u toch deelnemen – daar is in voorzien.
Wilt u zo goed zijn dit dan te melden bij
opgave?

Deelname
In onze kerken vindt u een opgaveformulier.
U kunt het ook downloaden op onze website
www.sintjanwaalwijk.nl of u belt met ons
parochiecentrum 0416-333531 (ma. t/m do.
9.00-12.30 uur).
Het formulier kunt u na invulling afgeven in
het parochiecentrum (De Genestetstraat 1,
Waalwijk) of via de brievenbus van de
pastorie (Grotestraat 285, Waalwijk) of de
brievenbus van de Oude Pastorie (Kerkstraat
1C, Waspik).
Wij bevelen deze bedevaart van harte bij u
aan. Wij hopen dat u zult mee pelgrimeren.
Bij een katholieke bedevaart horen altijd drie
dingen: een inspanning (wandelen), samen
bidden en gezelligheid. Drie dingen die ons
beter bij God en bij elkaar brengen.
Gaat u mee?
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Actieweek:
Versterk de kerk in het Midden-Oosten – Syrië

Vluchtelingen
Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 miljoen van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar
getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg
van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en
Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.
De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen
hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de
rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch
houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig
alleen staan.
Kerk in Actie luidt de noodklok voor de kerken in het Midden-Oosten. Ons
gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden. Samen zijn we de
kerk in actie, en willen delen van wat ons gegeven is. Steun de kerk in het
Midden-Oosten tijdens de actieweek van 17 t/m 25 september.
Meer informatie treft u aan op:
www.kerkinactie.nl/projecten-versterk-de-kerk-in-het-midden-oosten

Steun dit werk
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, onder vermelding
van projectnummer N000640 of door online te doneren. Hartelijk dank!


Oecumenische viering
Wanneer?
Waar?
Aanvang:
Voorgangers:
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Zaterdag 17 september 2016
St. Antoniuskerk
18.30 uur
Dominee Otto Grevink
Dominee Leendert Plug
Pastoor Marcel Dorssers
Pastoor Peter Luijckx

Vluchtelingenwerk Waalwijk

Verhuizing
Binnenkort gaat het kantoor van Vluchtelingenwerk Waalwijk verhuizen.
Nood-gedwongen, want zoals u wellicht gelezen hebt krijgt Buurthuis De
Wierd, waar we nu nog zitten, een andere bestemming. Vanaf oktober zijn we
geves-tigd in het Bibliotheekgebouw in het centrum van Waalwijk.
In ons kantoor houden we een paar keer per week spreekuur voor vluchtelingen, statushouders, die in Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik wonen. Zij
kunnen daar terecht met allerlei vragen. Ook de eerste contacten tijdens de
overgang van AZC naar hun woning hier vinden op kantoor plaats. Er moet
dan ontzettend veel geregeld worden.
De professionele coördinatoren voor vluchtelingen en vrijwilligers, alsook de
administratieve kracht, verrichten al hun werk op dezelfde locatie.
Vluchtelingenwerk Waalwijk kreeg er het afgelopen jaar gelukkig veel vrijwilligers bij. Dat was ook echt nodig en we kunnen nog meer mensen gebruiken.
Er zijn verschillende functies, bijvoorbeeld: taalcoach, maatschappelijk begeleider, spreekuurmedewerker, startcoach, en nog meer.
Voor informatie hierover kunt u bellen 0416-344134 of kijken op de site:
http://www.vluchtelingenwerk.nl/wobb/locaties-adressen/waalwijk
In het weekend van 24/25 september a.s. zal de MOV-groep in onze parochiekerken een DEURCOLLECTE houden t.b.v. Vluchtelingenwerk Waalwijk.
Het geld kan goed gebruikt worden voor diverse integratieprojecten, zoals een
cursus “Omgaan met geld”, materialen voor fietslessen, Sinterklaasfeest voor
de kleintjes of bijvoorbeeld een zomerse picknick, zoals we die op 15 juli jl.
gehouden hebben. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Cliënten en
vrijwilligers
zorgden voor
heerlijke
Hapjes.

Groot en klein vermaakten
zich prima tijdens de picknick.
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Liturgiekalender

27e zondag door het jaar
Za 1 okt

18.30

St. Antonius

Noisy People

Za 1 okt

19.00

The Future

Zo 2 okt

09.30

St. Bartholomeus
Patroonsfeest
St. Theresia
St. Jan

Herenkoor
St. Jan

28e zondag door het jaar

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

09.00 uur

09.00 uur

Eucharistievieringen weekend
Datum

Tijd

Kerk

Koor

24e zondag door het jaar
Za 10 sep

18.30

St. Antonius

Zo 11 sep

10.00

St. Bartholomeus

Zo 11 sep

10.00

St. Jan

Za 8 okt

18.30

St. Antonius

Zo 9 okt

10.00

St. Bartholomeus

Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor

Zo 9 okt

10.00

St. Jan

Samenzang

29e zondag door het jaar
Za 15 okt

18.30

St. Antonius

Noisy People

Zo 16 okt

10.00

St Bartholomeus

Zo 16 okt

10.00

St. Jan

Bartholomeuskoor
Herenkoor
St. Jan

30e zondag door het jaar
Za 22 okt

18.30

St. Antonius*

Zo 23 okt

10.00

Zo 23 okt

10.00

St. Bartholomeus*
St. Jan*

18.30

Zo 18 sep

10.00

St. Antonius
Oecumenische
viering Raad van
Kerken: ‘Kerk in
Actie’ - Syrië
St. Bartholomeus

Zo 18 sep

10.00

St. Jan

31e zondag door het jaar
Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor

Za 29 okt

18.30

St. Antonius

Samenzang

Zo 30 okt

10.00

Samenzang

Herenkoor
St. Jan

Zo 30 okt

10.00

St. Bartholo
meus
St. Jan
Herdenking
zegening Mariakapel (WO II)

Noisy People

Allerzielen
Gemengd
Antoniuskoor
Bartholomeuskoor
Gemengd
koor St. Jan

BartholoMeuskoor
Gemengd
koor St. Jan

26 zondag door het jaar
18.30

St. Antonius*

Zo 25 sep

10.00

Zo 25 sep

10.00

St. Bartholomeus*
St. Jan*

Wo 2 nov

19.00

St. Antonius

Wo 2 nov

19.00

St. Bartholomeus

Wo 2 nov

19.00

St. Jan

Gemengd
koor St. Jan

32e zondag door het jaar

e

Za 24 sep

Herenkoor
St. Jan

* Collecte Missiezondag

25e zondag door het jaar
Za 17 sep

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang
Samenzang

Za 5 nov

18.30

St. Antonius

Noisy People

Zo 6 nov

10.00

St. Bartholomeus

The Future

Zo 6 nov

10.00

St. Jan

Samenzang

Zo 6 nov

14.30

St. Theresia
Allerzielenlof bij
de grot

Theresiakoor

* Deurcollecte Vluchtelingenwerk
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Niet kerken is ongezond
‘Kerkgang verlengt leven’,
meldde het Brabants Dagblad onlangs. Het bericht
was klein, en weggemoffeld in een bijlage. Typerend voor een maatschappij die de positieve effecten van godsdienst en
Kerk weigert te zien,
schrijft Theo Scheepens.
Wat was het geval? Een Amerikaans onderzoeksinstituut
had gedurende twintig jaar
van bijna 75.000 vrouwen
gegevens verzameld over
hun gezondheid, leefstijlen
en ook de frequentie van hun
kerkgang. Wat die kerkgang
betreft, werden vier groepen
onderscheiden: zij die vaker
dan één keer per week naar
de kerk gaan, die wekelijks
naar de kerk gaan, minder
dan één keer per week en die
nooit gaan. Toen het onderzoek startte, waren de betreffende vrouwen rond de 60
jaar.
Twintig jaar later was het
sterftecijfer van de vrouwen
die één keer per week naar
de kerk gingen, 33% lager
dan van hen die nooit gingen.
Ging men niet wekelijks naar
de kerk, dan was het sterftecijfer 26% lager. En ging
men af ten toe, dan was het
sterftecijfer 13% lager. Kortom, wie naar de kerk gaat,
leeft langer!

Waarom leven vrouwen die
wekelijks of vaker kerken,
langer dan vrouwen die
minder of nooit gaan? Een
van de verklaringen uit het
onderzoek is dat kerkgaande
vrouwen een gezondere
levenswijze hebben: zij roken
en drinken minder. Daardoor
sterven zij minder aan de gevolgen van kanker of hart- en
vaatziekten.
Alle reden dus om aan deze
uitkomsten veel aandacht te
besteden, want gezond en
lang leven staat bij velen
voorop. Als het een onderzoek was geweest naar de
invloed van roken, bewegen

Godsdienst en
Kerk dwarszitten
is onverstandig

of alcoholgebruik op de
levensduur, had het op de
voorpagina’s gestaan. Met de
waarschuwing dat wie toch
nog rookt, met zijn leven
speelt, dat iemand die weinig
beweegt, onverstandig is en
dat wie veel drinkt en met te
veel alcohol op in het verkeer
rijdt, ‘n gevaar op de weg is.

Leefstijl

Weggemoffeld

Is dat nieuw? Op zich niet.
Nieuw was wel, dat de onderzoeksgroep veel groter was
dan in eerdere onderzoeken.
Nieuw was ook dat het onderzoek zich uitstrekte over
twintig jaar.

Maar als blijkt dat kerkgang
tot een gezondere leefstijl en
een langer leven leidt, dan is
het stil. Want het past niet bij
het heersende beeld van
godsdienst of Kerk.
Godsdienst en Kerk – zeker
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de katholieke – hebben een
slecht imago. In media en
aan de borreltafel worden ze
beschuldigd van geweld,
machtsmisbruik en seksueel
misbruik, exorbitante rijkdom
en onderdrukking van vrouwen en armen. Wie nog
kerkt, wordt voor dom en
achterlijk gehouden.
En nu blijkt uit dit onderzoek
ineens dat je maar beter naar
de kerk kunt gaan, als je
tenminste langer wilt leven –
en wie wil dat niet? Wie naar
de kerk gaat, is echt niet zo
dom. Integendeel: wie niet
gaat, is een oen, zou je kunnen zeggen. Dat staat natuurlijk haaks op wat we om
ons heen horen. En wat we
niet willen horen, werpen we
ver van ons af. Daarom, zo is
mijn stellige overtuiging,
werd dat bericht over kerkgang en langer leven in het
Brabants Dagblad ergens in
een bijlage weggemoffeld.
Dat godsdienst een positief
verschijnsel is, dat wil er niet
in.

Andere voorbeelden
We zouden meer oog moeten
krijgen voor de positieve
betekenis van geloof en Kerk.
Niet alleen voor onze gezondheid, maar bijvoorbeeld ook
voor de stabiliteit en kwaliteit
van onze relaties en ons huwelijk. Zo komt echtscheiding
minder voor onder mensen
die bij een kerk zijn aangesloten of die voor de kerk
trouwen of die naar de kerk
gaan om samen te bidden.
Kerkgaande mensen hebben
over het algemeen een gelukkigere (huwelijks)relatie.
En al deze (onderzoeks)bevindingen zijn van maat-

schappelijk belang, ook in
financiële zin. Want echtscheiding is een van de
redenen waarom met name
vrouwen met jonge kinderen
in de bijstand komen. Dat
echtscheiding minder voorkomt onder kerkgangers,
betekent ook dat deze groep
minder vaak een beroep zal
doen op de bijstand.
Het maatschappelijk belang
van godsdienst gaat echter
nog verder, want kerkgaande
mensen doen meer aan vrijwilligerswerk dan buitenkerkelijken of wie nooit naar de
kerk gaat. Zij geven ook
meer aan goede doelen en
zetten zich meer in voor
burenhulp en mantelzorg. En
zelfmoord komt onder hen
minder voor.
Er bestaat in onze tijd de
neiging om het verschijnsel
godsdienst te marginaliseren,
als onbelangrijk af te doen en
tegen te werken. Sommige
politieke partijen doen niets
liever dan Kerken dwarszitten. Dat is onterecht en onverstandig. Men heeft veel te
weinig oog voor de positieve
effecten van Kerk en godsdienst en brengt daarmee
schade toe aan mens en
samenleving.
Dr. Theo Scheepens is godsdienstsocioloog en docent
aan de seminaries Bovendonk, Sint-Janscentrum en
Rolduc.

Nieuwe vertaling Onze Vader
komende Advent ingevoerd
Vanaf 27 november bidden we een nieuw Onze Vader in de
liturgie. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft besloten dat de nieuwe vertaling van het Gebed des Heren komende advent wordt ingevoerd. Dat gebeurt gelijktijdig in Nederland en Vlaanderen.
Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse
taalgebied. Een gezamenlijke commissie zorgde daarvoor. Alle
betrokkenen, de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties en de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hebben
hun goedkeuring verleend aan de wijziging.
Bisschop Jan Liesen van Breda is de referent voor de liturgie.
Liesen: “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 voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal 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.”

Dit is de nieuwe versie van het Onze Vader:
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
maar verlos ons van het kwade.
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redelijk korte tijd een globaal beeld van het
bisdom te krijgen. Nadien moet er nog een
verdere verfijning volgen. Ik schrijf dit artikel
na het negende werkbezoek. Tot nu toe waren het overvolle maar ook zeer vruchtbare
dagen. De dekens hebben zich geweldige
gastheren getoond. Tijdens ieder werkbezoek
lag de nadruk op een kennismaking met de
pastorale teams, de bestuurders en de religieuzen.
In ons bisdom wonen nog steeds talrijke religieuzen. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij de emancipatie van katholiek
Brabant en Gelderland. Ik noem alleen al de
inzet voor het katholiek onderwijs en de ziekenzorg. Alle inzet werd gedragen door het
gebed. Nog steeds zijn de kloosters en religieuze communiteiten belangrijke cellen van
gebed in een vaak drukke, jachtige wereld
waar gebed er bij inschiet.
Tijdens de dekenale werkbezoeken spreek ik
ook de pastorale teams en de besturen. Zorgen maar ook zaken waar mensen fier op zijn
kunnen vrij op tafel komen. Belangrijke onderwerpen vormen vanzelfspekend de recente parochiefusies en de noodzaak om een
gebouwenbeleid te voeren. Tijdens de ontmoetingen spreken wij ook over de toekomst. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat
ook morgen en overmorgen vitaal katholiek
leven in het bisdom te vinden zal zijn?

Kennismaking

Loslaten
Op maandag 29 februari bracht de nuntius
het nieuws dat paus Franciscus mij had benoemd tot de nieuwe bisschop van Den
Bosch. U begrijpt dat dat bericht voor de
nodige hectiek heeft gezorgd. De laatste
maanden hebben in het teken van loslaten
gestaan. Van een mooi huis in Groningen,
een geweldig team van medewerkers en van
vele andere goede mensen moest ik afscheid
nemen. Alles stond in het teken van een
vaarwel. Ik heb wel eens gesproken over een
Abrahamervaring. Evenals de stamvader van
ons geloof moest ik het goede en vertrouwde
land verlaten en gaan naar het onbekende
nieuwe land.
Installatie
Sinds de installatie van 14 mei ben ik de
nieuwe bisschop van Den Bosch. Ik kijk terug
op een fantastische viering in een stampvolle
kathedraal en daarna een drukke en gezellige
receptie. Veel gelovigen hebben de preek
tijdens de installatie kunnen waarderen. Drie
elementen wil ik nog even noemen. Allereerst
het gegeven dat onze Kerk een gemeenschap
vormt rondom de levende Christus. Christus
is de hoeksteen van onze geloofsgemeenschap. Ten tweede: wij zijn geroepen om alle
onvruchtbare verdeeldheid te overwinnen.
Christus heeft zijn hand op ons gelegd. Wie
zijn wij dat wij elkaar niet zouden aanvaarden? En tenslotte heb ik de gelovigen opgeroepen om de verantwoordelijkheid van hun
doopsel ook waar te maken. Er is zoveel
katholiek leven als de Bossche katholieken
zelf voorleven.
Bisdom leren kennen
Tussen half mei en eind juni heb ik 12 dekenale werkbezoeken gepland. Heel intensief
maar ook informatief. Zo hoop ik binnen

Nieuwe beleidslijnen
Eind juni heb ik alle twaalf dekenaten bezocht. Ik hoop dan deze zomer een tekst te
schrijven waarin ik mijn eerste indrukken samenvat. In dit document wil ik ook enkele
nieuwe beleidslijnen naar de toekomst trekken. Deze tekst bespreek ik allereerst in de
bisdomstaf maar daarna ook in het kapittel,
de dekenvergadering, de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA), de (voormalige) priesterraad en de (voormalige) lekenraad. Ik hoop dat deze gesprekken in september kunnen worden gehouden. Na deze
consultatie van de belangrijkste gremia van
het bisdom, zal waarschijnlijk in oktober mijn
tekst breed kunnen worden verspreid. Uiteindelijk staat mij een gastvrije en hartelijke
geloofsgemeenschap voor ogen die Gods
vriendelijkheid weerspiegelt. Een gemeenschap waar Christus centraal staat en wij
onze verbondenheid met God tonen door een
liefdevol en dienstbaar leven. In vertrouwen
op Christus zijn wij tot veel in staat.
Mgr. dr. Gerard De Korte
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Pastorale ruimte

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 is, als ik het goed lees,
wat paus Franciscus voorstaat. Juist op het
terrein van huwelijk, gezin en seksualiteit is
er sprake van veel weerbarstigheid. Niemand
van ons gaat zonder verwondingen door het
leven. Als een wijze pastor weet paus
Franciscus dat soms de koninklijke weg onbegaanbaar is geworden en dat niet weinig
echtparen een onverharde kronkelweg moeten gaan.

Column
mgr.
De Korte

Inclusieve kerk
In het voorjaar heeft paus Franciscus de
oogst van de twee synoden over huwelijk en
gezin samengevat in de apostolische exhortatie (= aansporing) Amoris Laetitia
(De vreugde van de liefde).

Veldhospitaal

Het document vormt de afronding van een
vrijmoedige wereldwijde katholieke dialing
over veel kwesties die met huwelijk en gezin
samenhangen. Ik weet dat ook in het Bossche bisdom niet weinig gelovigen zich intens
met de materie hebben beziggehouden. En
dat is ook niet zo verwonderlijk want het
thema huwelijk en gezin raakt direct of indirect iedereen. Hechte gezinnen zijn belangrijk voor het geluk van mensen. Voor een
stabiele samenleving zijn harmonieuze gezinnen uitermate belangrijk. Ook onder de
deelnemers aan de synode heeft een levendig debat plaatsgevonden. Steeds was de
vraag wat is leerstellig noodzakelijk en wat is
pastoraal mogelijk. Voor zover ik kan zien,
probeert deze paus allereerst een pastorale
leraar te zijn.

Weerbarstige praktijk

In de exhortatie wordt duidelijk dat paus
Franciscus de leer rond huwelijk en gezin niet
fundamenteel kan of wil veranderen. Het
huwelijk is geen contract dat kan worden opgezegd als een van de partijen niet meer kan
leveren. Over het huwelijk wordt, in de lijn
van het onderwijs van Christus, gespoken
over een verbond voor het leven. Juist de
katholieke traditie zet dus in op duurzame
trouw. Maar tegelijkertijd weet de paus ook
van de wereldwijde crisis in relaties. Een
derde tot de helft van alle huwelijken eindigt
uiteindelijk in een scheiding. En dat niet
alleen in de westerse wereld maar ook in
Rusland en veel landen van Zuid-Amerika.
Ook binnen de katholieke geloofsgemeenschap leven miljoenen gelovigen die hun
trouwbelofte niet hebben kunnen houden.

Mensen zijn vanzelfsprekend geroepen tot
het beste, juist ook op relationeel gebied.
Maar helaas is dat voor nogal wat tijdgenoten
niet haalbaar. De Kerk mag hen geen trap
nageven, integendeel. Paus Franciscus biedt
katholieke zielzorgers aanzienlijke pastorale
ruimte. De paus wil vanzelfsprekend de eenheid van de wereldkerk beschermen, maar
beseft dat binnen de ene Kerk pastoraat altijd contextueel bepaald is. Wat zonde is
moet niet worden verzwegen en de oproep
tot bekering mag klinken, maar altijd vindt
een pastorale ontmoeting plaats voor het
aangezicht van onze liefdevolle God. Paus
Franciscus weet dat onze wereld geen paradijs is. Hij heeft in het recente verleden de
Kerk zelfs een veldhospitaal genoemd waar
mensen die door het leven gewond zijn geraakt kunnen herstellen. Ik moest bij dat
beeld spontaan denken aan de prachtige
parabel van de barmhartige Samaritaan waar
de gewonde man kan herstellen in een herberg. In Amoris Laetitia houdt onze paus een
pleidooi voor een inclusieve Kerk. 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. Wijze pastores kunnen in de beslotenheid van de pastorale ontmoeting falende
mensen bijstaan en helpen, zodat zij de reis
van hun leven kunnen vervolgen. Het gaat
om blijvende dialoog met mensen die, ook
als zij tekortschieten, schepselen van God
zijn en blijven.

Mgr. dr. Gerard de Korte
bisschop van ‘s-Hertogenbosch
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staat zijn grenzen bereikt. Bezuinigen is een
vaak gehoord devies bij overheidsinstanties.
Armoede wordt weer actueel. Met name bij
langdurige armoede kunnen problemen
nijpend worden.
Armoede brengt vaak sociale problemen met
zich mee: minder maatschappelijke inzetbaarheid, hogere gezondheidsrisico’s en
-problemen, een lagere (gezonde) levensverwachting, hogere zorgkosten, meer criminaliteit en minder kwaliteit van wonen.
Mensen kunnen in een vicieuze cirkel terechtkomen. Armoede gaat helaas ook niet aan
onze streek voorbij.

Parochiële
caritasinstelling
Barmhartigheid en caritas
Dit jaar vieren we het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Paus Franciscus heeft het heilig
jaar uitgeroepen en in eerdere nummers van
het parochieblad is er al aandacht aan gegeven. God is rechtvaardig, maar ook barmhartig: dat hoort tot de kern van Wie God is. Als
wij nu barmhartigheid ondervinden, zijn wij,
christenen, ook geroepen barmhartigheid te
betuigen.
De Kerk kent al jaren werken van Barmhartigheid, en wellicht kent u de opsomming
ook, namelijk hongerigen spijzen, dorstigen
laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken verzorgen, gevangenen bezoeken en doden begraven. Het gaat terug
op het woord van de Heer zelf (Mattheüs 25),
dus het heeft autoriteit.
Caritas heeft daarom altijd behoord tot het
wezen van Kerk zijn. Nu heeft de (verzorgings-)staat met name in de twintigste eeuw
een aantal taken van de kerken overgenomen. Ziekenhuizen bijvoorbeeld, gingen vaak
over van religieuze handen in de handen van
(semi-)overheid of particulieren. Daarmee is
Caritas wat in de schaduw komen staan.
Toch, zeker in tijden van recessie en onzekerheid, blijven er altijd mensen in nood geraken. Door baanverlies, door een scheiding,
door ziekte of door allerlei andere tegenslagen. En dan lijkt het dat de verzorgings-

Het was paus Benedictus XVI die een motu
proprio (herdelijk schrijven uit eigen beweging) schreef over de caritas. Hij riep alle
bisschoppen op hernieuwd werk te maken
van parochiële caritas. Paus Franciscus heeft
vervolgens de zorg voor de armen gemaakt
tot een bijzonder element van zijn pontificaat. In lijn daarmee heeft onze inmiddels
emeritus bisschop, mgr. Hurkmans, alle
fusieparochies opgeroepen een caritasinstelling te vormen, als deze er niet (meer)
was.

Presentatie PCI in Waalwijk
Onze parochie heeft deze taak opgepakt en
per 1 februari 2016 is er een Parochiële Caritasinstelling (PCI) actief. Alles moet nog zijn
definitieve vorm krijgen. Maar inmiddels is er
een telefoonnummer beschikbaar gekomen
voor hulpaanvragen, en is er een website in
de lucht. De PCI heeft al enkele malen hulp
kunnen verlenen.
Begin september zal de PCI in Waalwijk breed
de publiciteit zoeken. Er is een brochure ontwikkeld die informatie geeft over een en
ander. De PCI wil zich gaan presenteren bij de
andere zorgverleners. Als u de media in de
gaten houdt, dan zult u de PCI ook daar
tegenkomen.

Caritas in Waalwijk
Caritas houdt in concrete hulpverlening voor
personen in nood. Ondersteunen kan betekenen helpen bij de benadering van de juiste
instanties. En in acute gevallen kan de PCI
zelf eenmalige hulp verlenen.
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De PCI wil de caritas permanent een herkenbare plaats bieden binnen de RK parochie
Sint Jan de Doper te Waalwijk. De PCI verwerft daarvoor zelf middelen, beheert daarvoor een opgebouwd vermogen en zorgt voor
een doelmatige aanwending van middelen.
Het werkgebied van de PCI omvat het werkgebied van de parochie Sint Jan de Doper te
Waalwijk. Globaal gaat het om het gebied
van Waalwijk, Waspik, ’s-Gravenmoer en
Sprang-Capelle ten noorden van de oude
spoorlijn (het ‘halvezolenpad’) en Landgoed
Driessen.
Op het gebied van hulpverlening zijn vele
organisaties actief. Met deze hulporganisaties
wil de PCI steeds samenwerken.
De PCI kan samen met de hulpvrager
proberen een oplossing te vinden voor het
probleem. De PCI zal altijd uiterst discreet en
onder strikte geheimhouding omgaan met
een aanvraag.

PCI

(06) 1991 7266
NL60 RABO 0132 0552 60
RSIN 002609411
www.pci.sintjanwaalwijk.nl

In het werkjaar 2016/2017 verschijnt ons
parochieblad op onderstaande data:

Wilt u het werk van de PCI financieel ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op
rekening NL60 RABO 0132 0552 60 ten name
van PCI Sint Jan de Doper Waalwijk. Alvast
hartelijk dank voor uw gewaardeerde gift.

Na afloop van het verslagjaar vindt u op de
website het jaarverslag en de financiële
verantwoording.

Tel.
IBAN
ANBI
Website

Parochieblad

De PCI is zelf verantwoordelijk voor het
verkrijgen van voldoende middelen. Dat kan
niet zonder een achterban vanuit de
(parochie-)gemeenschap. Uw gift wordt zeer
gewaardeerd.

Natuurlijk bent u ook uitgenodigd tijdens de
inmiddels traditionele kerkdeurcollecte met
Kerstmis uw steentje bij te dragen aan de
PCI.

Laten we bidden en hopen dat de nieuwe PCI
goed werk mag verrichten, tot heil van de
mens en tot opbouw van het Rijk van God,
dat hier op aarde, bij óns begint.

PCI Sint Jan de Doper Waalwijk

helpen

Uw gift is, binnen de geldende fiscale regels,
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als
gift aan een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Het RSIN nummer is
002609411.

‘Ik had honger en jullie hebben Mij te eten
gegeven. Ik had dorst en jullie hebben Mij te
drinken gegeven. Ik was vreemdeling en
jullie hebben Mij opgenomen. Ik was naakt
en jullie hebben Mij gekleed. Ik was ziek en
jullie hebben naar Mij omgezien. Ik zat in de
gevangenis en jullie hebben Mij bezocht. …
Alles wat je voor de minsten der mijnen hebt
gedaan, heb je voor Mij gedaan.’ Woorden
van de Heer zelf, die ons tot concrete hulp
oproepen.

Pastoor Dorssers

Hebt u een concrete hulpvraag, dan kunt u
contact met de PCI opnemen via telefoon (06)
1991 7266. Er wordt dan met u overlegd
over uw concrete nood.

Help de

Ten slotte



Begin nieuwe werkjaar
Bezorging: 6/7/8/ september 2016



Allerheiligen/Allerzielen 2016
Bezorging: 25/26/27 oktober 2016



Kerstmis 2016
Bezorging: 13/14/15 december 2016



Voorjaar 2017
Bezorging: 14/15/16 februari 2017



Goede Week en Pasen 2017
Bezorging: 4/5/6 april 2017



Pinksteren 2017
Bezorging: 30/31 mei – 1 juni 2017
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een gesprek uitgenodigd. Hij kreeg toen te
horen ook welkom te zijn in het bisdom
’s-Hertogenbosch.

In memoriam
oud-pastoor Stuart Allan

28 oktober 1963 – ?2 mei 2016

In september 1991 werd hij in het bisdom als
priesterstudent aangenomen. In Mierlo volgde een stageperiode van tien maanden. Na
zijn diakenwijding op 14 februari 1991 ontving hij op 13 juni 1992, de feestdag van de
H. Antonius, uit handen van mgr. Ter Schure
de priesterwijding. Hoewel hij de Nederlandse taal nog nauwelijks meester was, volgde
in september 1992 zijn benoeming tot pastor van de St. Gertrudisparochie in Maarheeze. Twee jaar later, in oktober 1994,
kreeg hij als waarnemend pastoor ook de
parochie Sint Jan Onthoofding in Soerendonk
onder zijn hoede. Inmiddels de taal wel goed
meester, echter zonder zijn Engelse afkomst
te verloochenen, werd hij met ingang van 1
november 1999 benoemd tot achtste pastoor
van de parochie van de H. Antonius van
Padua te Waalwijk. Op 12 december 1999
vond in de Antoniuskerk zijn installatie plaats
in aanwezigheid van zijn twee voorgangers,
de oud-pastoors Anton Hurkmans en Dré
Brouwers.

Op 2 mei 2016 overleed in het ziekenhuis te
Geel (België) na een tragisch ongeval de
zeereerwaarde heer Harold Stuart Allan,
emeritus-pastoor van de parochie
H. Antonius van Padua te Waalwijk. Op 10
mei jl. namen velen afscheid van hem in een
plechtige Eucharistieviering in de Sint
Antoniuskerk.
Harold Stuart Allan werd op 28 oktober 1963
geboren te Loughborough in de provincie
Leiceshire, in het midden van Engeland.
Vanaf zijn vijftiende al wilde hij priester worden, meer zelfs, missionaris. In september
1985 sloot hij zich aan bij de paters van Mill
Hill, een Engelse congregatie van missionarissen. Hij studeerde hierna twee jaar filosofie aan het Mill Hill College in Roosendaal,
gevolgd door drie jaar theologie in Mill Hill
zelf, een voorstad van noord-west Londen. In
zijn afstudeerperiode werd hij in de gelegenheid gesteld in Kenia stage te gaan lopen. Na
negen maanden besloot hij terug te keren
naar Engeland met de bedoeling over te
stappen naar zijn eigen bisdom. Tijdens een
visite van enkele weken in het Brabantse
Mierlo werd hij door de toenmalige rector van
het Sint Janscentrum, A.L.M. Hurkmans, voor

Pastoor Stuart Allan was priester in hart en
nieren. Een zorgzame herder voor zijn
parochianen in Maarheeze en Soerendonk, en
de laatste jaren in de Antoniusparochie in
Waalwijk. Met zijn humor en groot relativeringsvermogen leidde hij zijn parochies, waar
hij wijd en zijd bekend stond als ‘de Engelse
herder’. Heel sportief was hij ook: zijn racefiets was een snelle metgezel, en ook hardlopen was een goede manier om zijn hoofd
leeg te maken.
Toen de ziekte van Parkinson bezit van hem
nam, bleef hij een bindende factor in zijn
parochie en zelfs toen hij in een rolstoel
terechtkwam, stond hij pal voor zijn kudde.
Het moment dat hij die toch los moest laten,
was buitengewoon triest. Op 1 januari 2011
werd hem eervol ontslag uit zijn functie
verleend.
Hij vestigde zich in Goirle, waar hij met
goede zorg omgeven werd. Ook daar hield
zijn humor hem overeind.
Wij zijn hem heel dankbaar en vertrouwen
erop dat hij nu is thuisgekomen bij de Goede
Herder.
Moge hij rusten in vrede!
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11 september 2016

Heilig Jaar van
Barmhartigheid

Nationale Ziekendag

Sinds de start van het
Heilig Jaar van de Barmhartigheid in december
vorig jaar hebben ruim
dertien miljoen pelgrims
Rome bezocht. Op de
Vaticaanse website van
het Heilig jaar stond op 8 augustus de teller
voor het via de Heilige Deur binnengaan van
de Sint-Pietersbasiliek op 13.302.689
pelgrims.

Veel mensen kennen wel iemand die een
ziekte onder de leden heeft. En dan geen
griepje of een vervelende verkoudheid, maar
iets ernstigs, vaak chronisch. En daarom
weten veel mensen ook wat voor impact dat
heeft op het leven van diegene en zijn of
haar naasten. Voor al die mensen die ziek
zijn of te maken hebben met iemand met een
zware ziekte, heeft De Zonnebloem de
Nationale Ziekendag in het leven geroepen.

Vanuit de hele wereld zijn vele bisdommen in
de afgelopen maanden al op bedevaart naar
Rome gegaan. Vanuit Nederland staat in
november een aantal pelgrimages naar Rome
gepland van bisdommen en diverse katholieke organisaties. De deelnemers aan deze
reizen vanuit Nederland treffen elkaar op 13
november in Rome voor een ‘Nederlandse
Dag’, waarbij onder meer paus Franciscus de
pelgrims toe zal spreken.
Daarnaast wordt in Rome tijdens dit Heilig
Jaar een groot aantal religieuze bijeenkomsten georganiseerd, waaronder bijzondere
jubilea voor specifieke groepen zoals diakens, priesters, zieken en gehandicapten,
catechisten en gevangenen. Het Heilig Jaar
van de Barmhartigheid eindigt op 20 november met de sluiting en verzegeling van de
Heilige Deur van de Sint-Pieter.

Mantelzorger
Als je mantelzorger bent
kan je leven soms zo eenzaam zijn
vind je heel veel onbegrip
en dat doet behoorlijk pijn

Opening Heilige Deur
door paus Franciscus

Als je mantelzorger bent
werk je fulltime dag en nacht
leef je in onzekerheid
maar bezit je toch veel kracht
Als je mantelzorger bent
heb je vaak geen eigen tijd
doordat je alle zorg en aandacht
aan hem of haar hebt gewijd

Lezing
Op woensdag 26 oktober zal mgr. De Korte
om 19.30 u een lezing komen verzorgen
over het Heilig Jaar van Barmhartigheid.
Deze lezing zal plaatsvinden in het parochiecentrum, De Genestetstraat 1 in Waalwijk (bij de St.-Antoniuskerk).
Wij zijn verheugd dat onze nieuwe bisschop
voor deze gelegenheid naar Waalwijk wil
komen en wij nodigen u dan ook van harte
uit om deze lezing bij te wonen.

Als je mantelzorger bent
ben je nooit een dag vrij
dan zouden wij eens moeten zeggen
deze dag neem ik de zorg op mij

Aandacht voor zieken is gezond
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1841 - 2016

175 JAAR SINT BARTHOLOMEUSKERK

Haec est Domus Domini

Beknopte geschiedenis
De parochie Waspik wordt al genoemd in 1257. Het is wel zeker dat er toen
al een kerkje in Waspik gebouwd was. In 1421 is ten gevolge van de Sint
Elisabethsvloed de kerk verloren gegaan. De parochie bouwde een nieuwe
kerk, meer naar het zuiden. Dit is de kerk van St. Jan de Doper.
Vanaf het verlies van het eigen gebouw kerkten de Waspikse katholieken in
de dorpen in de omgeving en zelfs in een schuilkerk (schuurkerk) dicht bij
de grens met Raamsdonk en eerder ’in het gehucht Boven’. De claim, die
de katholieken legden op ‘hun’ kerk, werd door koning Lodewijk Napoleon
in 1809 verworpen. Pas 30 jaar later, onder koning Willem I en II, bleek de
tijd rijp voor een eigen kerkgebouw voor de Waspikse katholieken. Onder
leiding van architect de Kruijf van het ministerie van Waterstaat werd op 27
april 1840 de eerste steen gelegd door pastoor-deken Daniël Sporenberg.
Op 4 oktober 1841 werd het nieuwe kerkgebouw plechtig in gebruik genomen. De kerk werd toegewijd aan de apostel Bartholomeus en de martelares Barbara. Hun beeltenissen staan vanaf de stichting van de kerk in de
typisch neo-klassieke voorgevel van de Waterstaatskerk.
In drie fases heeft het gebouw zijn warme en rijke aankleding gekregen.
Rond de eeuwwisseling (1900) heeft pastoor-deken J. Wijne de kerk aangekleed met o.a. beelden van diverse heiligen. Toch zijn het vooral de
pastoors Arn. Van Iersel (1843-1881) en Lamb. Roovers (1947-1972) die
dit ‘huis van de Heer’ hebben aangekleed en gerestaureerd. In de komende
nummers van ons parochieblad volgt hierover nadere informatie.
In het voorjaar van 2016 is er begonnen aan de restauratie, het groot
onderhoud van de St. Bartholomeuskerk, waarover het kerkbestuur u in het
mei-nummer al uitgebreid informeerde. Het is moeilijk om een juiste
inschatting te maken van de duur van de vele werkzaamheden die verricht
moeten worden; we hopen dat tegen het einde van dit kalenderjaar alles
voltooid zal zijn. Met de viering van het 175-jarig bestaan van dit cultureel
erfgoed zal gewacht worden tot de werkzaamheden zijn afgerond.
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Afscheid van Hubert van
Dongen
Zondag 19 juni jl. heeft de
parochiegemeenschap van Waspik
tijdens een feestelijke
Eucharistieviering afscheid genomen van Hubert
van Dongen als koster van de Bartholomeuskerk.
Hubert heeft die functie ruim 31 jaar met veel
toewijding vervuld. Reden voor veel parochianen
om door hun aanwezigheid blijk te geven van
hun waardering voor zijn jarenlange inzet. Dat
gold echter niet alleen voor parochianen, maar
ook voor leden van het kerkbestuur van de
parochie St. Jan de Doper en velen met wie
Hubert in al die jaren heel prettig heeft
samengewerkt. Met name de vele vrijwilligers op
wie hij altijd een beroep kon doen. Tijdens deze
viering sprak pastoor Dorssers zijn grote
waardering uit voor de wijze waarop Hubert altijd
zijn taken binnen de parochie heeft verricht. Als
speci-ale blijk van die waardering overhandigde
hij Hubert een bijzondere penning van verdienste van de parochie St. Jan de Doper, waar de
Bartholomeuskerk deel van uitmaakt. Hubert viel
de eer te beurt om deze penning als allereerste
in de nieuw gevormde paro-chie in ontvangst te
mogen nemen. Namens het kerkbestuur sprak
ook mevrouw Cissy de Bruyn lovende woorden
over zijn functione-ren en zijn grote inzet.
Deze feestelijke viering werd muzikaal opgeluisterd door het Bartholomeuskoor en, als
verrassing, een muzikaal intermezzo door
Huberts schoondochter.
Als laatste bedankte Hubert op zijn eigen humoristische wijze allen met wie hij zoveel ja-ren
heel prettig had samengewerkt, en overhandigde op symbolische wijze de sleutel aan zijn
opvolger Ad de Klijn die, in samenwer-king met
twee hulpkosters, op vrijwillige basis de taken
van Hubert zal overnemen. De zorg voor de
begraafplaats blijft overigens in handen van
Hubert.
Na deze speciale H. Mis werd Hubert een gezellige receptie aangeboden in Den Bolder waar
velen hem en zijn vrouw Jeanne de hand hebben
geschud.
Nogmaals bedankt Hubert!

Hartelijk dank

Dank aan pastoor Marcel Dorssers en diaken
Anton van Diessen die voorgingen in de afscheidsviering. Dank ook aan pastor Nguyen Duc
Minh, met wie ik de laatste jaren vele goede
contacten heb gehad. Dank voor de St.Janspenning met bijbehorende oorkonde die ik
mocht ontvangen uit handen van pas-toor
Dorssers. (Een nieuwe parochiepenning die ik als
eerste mocht ontvangen.) Dank aan het
feestcomité dat veel werk heeft gehad om dit
afscheid goed te laten verlopen. Dank aan onze
bekende Waspikse fotograaf Wim Wagemakers.
Dank aan de (oud)misdienaars en mijn opvolger
Ad de Klijn. Dank aan het Bartholomeuskoor.
Maar natuurlijk heel veel dank aan alle
parochianen, familie, vrienden, buren, kennissen
en vrijwilligers die aanwe-zig waren in de kerk
alsook in Den Bolder. Dank voor de vele
telefoontjes, kaarten, mailtjes, brieven en
cadeaus. Het was voor mij en mijn gezin een dag
om nooit meer te vergeten. Kortom: duizend
maal dank.
Hubert van Dongen

Oproep
Wij, de vaste vrijwilligers, zijn op zoek naar
aanvulling van onze groep. Het betreft het
onderhoud van de begraafplaats van de
Bartholomeuskerk te Waspik. De groep van
vrijwilligers is de laatste tijd erg uitgedund. Eens
per maand op de eerste maandagoch-tend van
de maand wordt er enkele uurtjes geschoffeld,
gemaaid en gesnoeid. En ieder in eigen tempo.
Het kopje koffie met iets lek-kers onder een
geanimeerd gesprek ont-breekt hier natuurlijk
niet bij. Denkt u al eni-ge tijd, ik wil me op
enigerlei wijze inzetten voor de gemeenschap,
laat het dan even weten. Een telefoontje naar de
coördinator van de begraafplaats, Hubert van
Dongen, telefoon 0416-311745 is al voldoende.
Misschien denkt u, ik wil wel iets betekenen in de
parochiegemeenschap maar weet nog niet wat,
neem dan eens contact op met bestuurslid C. de
Bruyn – portefeuille mede-werkers en
vrijwilligers – telefoon 06-20632983. Wie weet
levert dit nieuwe ener-gie en vriendschappen op.
Gewoon doen.

Aangezien het onmogelijk is iedereen per-soonlijk
te bedanken, wil ik graag van deze gelegenheid
gebruik maken om iedereen heel erg te
bedanken die op welke manier dan ook
betrokken of aanwezig is geweest bij mijn
afscheid als koster van de Bartholo-meuskerk.

- 15 -

Kort
Attentie!
Aanvangstijd H.Mis
gewijzigd
Vanaf 3 september jl. is de
aanvangstijd van de zondagse Eucharistieviering in de
St.-Janskerk te Waalwijk en
de St.-Bartholomeuskerk in
Waspik gewijzigd. In plaats
van om 09.30 uur wordt de
Eucharistie om 10.00 uur
gevierd.

Eerste H. Communie
Rond de leeftijd van acht jaar
mogen gedoopte kinderen
voor het eerst deelnemen
aan de Maaltijd van de Heer.
Kinderen van groep vier worden hierop voorbereid in het
parochiecentrum door de
vrijwilligers van de parochie,
door de diaken en de
priesters. Voor de ouders
worden enkele ouderavonden
georganiseerd.
Praktische informatie
De data waarop in onze parochie de Eerste H. Communie
wordt gevierd zijn:

na schooltijd in het parochiecentrum.
De eerste ouderavond is
voorzien op donderdag 3
november om 20.00 uur. De
data van de volgende avonden worden hier bekend gemaakt. Deze zijn steeds in
het parochiecentrum bij de
St.-Antonius-kerk.
U kunt zich aanmelden door
middel van de informatiebrieven, die via de scholen
worden verspreid, telefonisch
via ons parochiecentrum en
via de website.

H. Vormsel
Het Vormsel is gepland op
zondag 2 april 2017 om
10.00 uur in de St.-Janskerk
te Waalwijk. De vormheer is
mgr. De Korte.
Dinsdag 10 januari 2017 om
19.30 uur is er een informatieavond voor de vormelingen
en hun ouders/verzorgers op
het parochiecentrum (bij de
St.-Antoniuskerk),
De Genestetstraat 1, Waalwijk). Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met
Ans Maaijwee, 06-25461048.
De verschillende data van de
voorbereidingsavonden worden die avond besproken.

Contact
Voor allerlei zaken die onze

 Zondag 14 mei 2017 in de
St.-Antoniuskerk (10.00 u)
 Zondag 21 mei 2017 in de
St.-Janskerk (10.00 u)
 Donderdag 25 mei 2017
(Hemelvaartsdag) in de
St. Bartholomeuskerk
De voorbereiding voor de
kinderen van groep vier van
de basisschool start weer in
het najaar van 2016. De
voorbereiding is in principe
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parochie betreffen, kunt u
contact opnemen met het
parochiecentrum via de
website:
www.sintjanwaalwijk.nl/conta
ct/secretariaat/
Geef als onderwerp op:








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

Parochiekoren
Na de zomerstop zijn de
diverse parochiekoren weer
begonnen met hun repetities.
In het liturgierooster (zie
elders in dit nummer) treft u
aan op welke zaterdagen en
zondagen zij de Eucharistievieringen zullen opluisteren.

Opgave misintentie
Achter in onze parochiekerken treft u enveloppen aan
waarmee u een misintentie
kunt opgeven. Na het invullen van de gegevens kunt u
deze envelop op de collecteschaal leggen of in de brievenbus van het parochiecentrum stoppen. U bent dan
niet meer aangewezen op de
openingstijden van het parochiecentrum.

gelegenheid een invulling te geven aan mijn
geloof. Daarnaast waren ze ook nuttig en, niet
onbelangrijk, zeer aangenaam.

Stagiair
Rein Schravendeel

Toch voelde ik dat ik mijn eigen plaats in de
kerk, in het geloof, nog niet had bereikt. Ik de
hoorde God roepen, maar vond het lastig om
daar mijn antwoord op te geven. In 2011 ben ik
de diocesane geloofscursus in Den Bosch gaan
volgen om niet alleen mijn kennis in het geloof te
verdiepen maar ook op zoek te gaan naar mijn
antwoord. Dit mocht ik ontvangen met als gevolg
dat ik sinds 2013 de opleiding voor permanent
diaken volg aan het Sint-Janscentrum te Den
Bosch. Inmiddels zit ik in het vierde jaar, het
stagejaar van de opleiding.

Als stagiair mag ik het komende jaar in uw
midden verblijven en bijdragen aan onze
gemeenschappelijke reis als Gods volk onderweg.
Mijn naam is Rein Schravendeel, 54 jaar, al 32
jaar getrouwd met Ellen en trotse vader en
grootvader. Ik werk al vele jaren voor het
Ministerie van Defensie waar ik initieel een
opleiding heb gevolgd in de weg- en
waterbouwkunde.
Ik ben al vele jaren actief als vrijwilliger binnen
de kerk. In diverse koren heb ik de liturgie mede
mogen ondersteunen. Daarnaast ben ik actief
geweest als koster en als lid van een
kerkbestuur. Deze activiteiten boden mij

De eerste ontmoetingen die ik in uw parochie
mocht hebben, waren zeer prettig en ik zie dan
ook uit naar mijn stagejaar temidden van u allen.
Pastoor Dorssers en het pastorale team zullen
mijn stage begeleiden. Ik hoop u te ontmoeten,
in de liturgie en daarbuiten, met u te spreken en
te bidden en, zeker ook, gezamenlijk te werken
aan de verdere opbouw van de parochie.
Jezus riep zijn leerlingen op te dienen, in
navolging van Zijn voorbeeld. Dat voorbeeld wil
ik van harte volgen in uw parochie.

Bijeenkomsten Vietnamezen in Nederland
Wekelijks bereiken ons berichten over vluchtelingen die proberen het oorlogsgeweld in Syrië en
andere landen te ontvluchten. Ook in 1975 werden we geconfronteerd met een vluchtelingenstroom.
Toen de Noord-Vietnamezen op 30 april 1975 de hoofdstad van Zuid-Vietnam, Saigon, veroverden,
vluchtten ruim 800.000 (Zuid-)Vietnamezen uit angst voor het nieuwe regime met de boot het land
uit, de zogenoemde bootvluchtelingen. De Vietnamese bootvluchtelingen die geluk hadden, werden
gered door Amerikaanse en Europese marines en handelaren die ze onderweg tegenkwamen. Een
klein deel arriveerde tot in de jaren 1980 in Nederland. Kapelaan Minh was één van hen. Ons land telt
momenteel ongeveer 19.000 personen van Vietnamese afkomst.

Geel vlak met
drie rode
strepen

Bijeenkomsten

Een aantal keren per jaar worden er in de St. Antoniuskerk in Waalwijk of in de St. Bartholomeuskerk
in Waspik bijeenkomsten georganiseerd voor Vietnamezen uit heel Nederland. De groep komt op
zondag samen in een van deze kerken voor gebed en/of viering van de Eucharistie. Als zo’n
bijeenkomst plaatsvindt, kunt u dit herkennen aan de Vietnamese vlag die aan de mast voor de kerk
wappert.
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Heerlijk herfst
Terwijl iedereen steeds weer verlangt naar de lente en de zomer, kijk ik reikhalzend uit naar
het najaar. O ja, ik onderken best de geneugten van de zomer: lekker luchtige kleding, tot
's avonds laat buiten zitten, terrasje pakken, genieten van de zomerzon, zwemmen in de buitenlucht. Heerlijk. Maar al te vaak valt het vies tegen: de zomerzon laat ons in de steek; de
luchtige kleding verdwijnt onder de regenjas; de terrasjes zitten overvol en de enkele avond
dat je buiten kunt zitten, wordt je lek geprikt door de muggen. Alleen dat zwemmen in de buitenlucht: dat doe ik eigenlijk het liefst bij wat minder weer, want dan is het niet zo druk. Ik
heb ook het idee dat we zo veel verwachten van de zomer, dat we wel teleurgesteld moeten
worden. Welke zomer kan nou aan al die ambities voldoen? Het moet ongeveer 24 graden zijn,
niet warmer want dan krijgen we het benauwd. Uiteraard moet de zon schijnen, maar eigenlijk
zitten we liever in de schaduw. Regenen mag, maar alleen 's nachts. Windkracht 3: we willen
er nog wel op uit op de fiets, maar we willen toch een koel briesje. En we moeten toch echt
zeker weten, dat we geen jas of paraplu hoeven mee te nemen. Hoe heerlijk relaxed is dan de
herfst. In de lente en de zomer denken we dat we gewoon recht hebben op mooi weer. In de
herfst genieten we van iedere mooie dag. En wat is er mooier dan die gouden oktoberzon? Dat
voelt toch veel fijner dan die stekende zon in juli en augustus? De geuren, de kleuren, alles is
fijner in het najaar. En als het wat kouder wordt duiken we in die heerlijke comfortabele najaarskleding, die het buikje en de vetrollen heel wat beter verbergt dan de niets verhullende
zomerkleding. Het fijnste vind ik dat we onze hoge verwachtingen mogen loslaten. We hoeven
niet meer rond te bazuinen via Facebook dat we toch zó ontzettend genieten. We mogen alles
accepteren zoals het is. Ik zie hierin wel een parallel met het leven: de lente, de jeugd, is
mooi, maar ook boordevol stress. Je moet nog alles leren en je krijgt zo vaak het deksel op de
neus. Je moet keuzes maken die je nog nauwelijks kunt overzien. Keuzes die hun invloed zullen hebben op je hele verdere leven. Je wordt voortdurend verliefd, maar heel vaak op de verkeerde. Dan komt de zomer. Prachtig natuurlijk; je krijgt een vaste relatie en misschien wel
een mooi gezin. Maar het valt niet mee om de relatie goed te houden en in de opvoeding van
je kinderen moet je ook goed uitkijken om niet te struikelen over alle hindernissen die je
tegenkomt. Je hebt een mooie baan en die heb je hard nodig om rond te komen. Maar als je
niet voortdurend alert bent, word je voorbij gestreefd door anderen. En soms heb je het zo
druk met bijscholen en overwerken, dat je vergeet te genieten van het leven. En dan komt de
herfst: ik ben nu 61, ik zit er middenin. Je hoeft niet langer bang te zijn voor al het nieuwe; je
mag je ambities laten varen. Je mag je ervaring gebruiken, maar ook soms stiekem denken: ze
zoeken het maar lekker zelf uit. Je mag de rust toelaten in je leven en de tijd nemen om te
genieten.
Gerri

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

www.sintjanwaalwijk.nl
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Parochiekroniek

Onze hartelijke gelukwensen

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

Samen met familie en vrienden namen wij
afscheid van hen die door de dood uit ons
midden zijn heengegaan:

29 mei 2016 – St. Bartholomeuskerk
Zoë van Maastrigt, dochter van Melvin van
Maastrigt en Rachel Brent

09 mei 2016 – St. Antoniuskerk
Lambèrt Bijnen

98 jaar

10 mei 2016 – St. Antoniuskerk
Stuart Allan pr.

52 jaar

12 mei 2016 – St. Clemenskerk
Jeanne van Mosselveld – Vesters

94 jaar

?

19 juni 2016 – St. Antoniuskerk
Dylon den Teuling, zoon van Michel den
Teuling en Wendy van de Griendt
19 juni 2016 – St. Antoniuskerk
Gianno van Aarle, zoon van Rowdy van Aarle
en Sharon Neijhof

14 mei 2016 – St. Bartholomeuskerk
Anneke Verschuren – Huijben
90 jaar
19 mei 2016 – St. Janskerk
Riet van den Meijdenberg –
van de Broek

10 juli 2016 – St. Janskerk
Vince Versteegh, zoon van Frank Versteegh
en Claire Schalken
17 juli 2016 – St. Janskerk
Julian Jansen, zoon van Bart-Jan Jansen en
Nathalie van Oss
23 juli 2016 – St. Janskerk
Jaylina Mambre, dochter van Vorlyson
Mambre en Kimberley van Gulik
13 augustus 2016 – St. Antoniuskerk
Ayana van de Kerkhof, dochter van Twan van
de Kerkhof en Bebs Conception

21 mei 2016 – St. Janskerk
Sjan Schalken – Verhoeven

88 jaar

27 mei 2016 – St. Janskerk
Jan van der Heijden

83 jaar

10 juni 2016 – St. Clemenskerk
Jan Bijnen

95 jaar

16 juni 2016 – St. Bartholomeuskerk
Toos Kemmeren – de Wit
79 jaar
30 juli 2016 – St. Janskerk
Michel Hooijmaaijer

21 augustus 2016 – St. Antoniuskerk
Mathias Boons, zoon van Martijn Boons en
Marleen de Laat

89 jaar

89 jaar

08 augustus 2016 – Crem. Maaslanden
Lies Pulles – Graafmans
89 jaar

03 september 2016 – St. Janskerk
Lena van Mierlo, dochter van Maurits van
Mierlo en Kim Rutjens

22 augustus 2016 – St. Janskerk
Hans Kleijngeld

04 september 2016 – St. Antoniuskerk
Mikayla Mosselveld, dochter van Malique
Mosselveld

47 jaar

23 augustus 2016 – Crem. Maaslanden
Charle Moonen
89 jaar
24 augustus 2016 – St. Bartholomeuskerk
Kees Wouters
94 jaar

04 september 2016 – St. Antoniuskerk
Ryan Villarreal Torres, zoon van Ronald
Villarreal Torres en Pamela van Zijl

25 augustus 2016 – St. Antoniuskerk
Wien Veraa
83 jaar

04 september 2016 – St. Janskerk
Brigitte Langeweg, dochter van Philippe
Langeweg en Yvon Barnhoorn

26 augustus 2016 – St. Antoniuskerk
Christ Pullens
81 jaar

18 september 2016 – St. Antoniuskerk
Darrel Paridaens, zoon van Jeremy Paridaens
en Karla Poledniková

Mogen zij rusten in vrede

25 september 2016 – St. Janskerk
Chloë Graumans, dochter van Stefan
Graumans en Dalinda Verhoeven
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Vrijwilligersavond

Uitnodiging
Allen die op enigerlei wijze als vrijwilliger in de parochie Sint Jan de Doper in
Waalwijk/Waspik actief zijn, worden uitgenodigd voor de vrijwilligersavond.
Als datum is gekozen voor:

Woensdag 5 oktober 2016
Vanwege de centrale ligging en het te verwachten aantal vrijwilligers wordt deze
avond wederom gehouden in:
Zalencentrum Zidewinde aan de Julianalaan 1 in Sprang-Capelle.
Wij willen u graag tussen 19.30 en 20.00 uur verwelkomen met koffie en gebak.
Onder het genot van een hapje en een drankje zetten wij daarna de avond voort
tot ca. 23.00 uur.
Opgave
Omdat wij graag willen weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen, vragen
wij u om onderstaande aanmeldingsstrook in te vullen en in te leveren bij, of op
te sturen naar een van de op de strook vermelde adressen.
Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden via de website:
www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
Wij hopen velen van u op woensdag 5 oktober in Zidewinde te mogen begroeten.
Met vriendelijke groeten
namens het parochiebestuur,



Commissie medewerkers

Aanmeldingsstrook vrijwilligersavond – 5 oktober 2015
Vrijwillig(st)er van  parochiekern Waalwijk /  parochiekern Waspik
Naam:

Dhr./mevr. ……………………………………………………………………………………………………………

Adres:

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

Telefoon:

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

Lid van koor / werkgroep: …………………………………………………………………………………………………………
U kunt dit strookje tot 28 september a.s. inleveren of opsturen aan een van onderstaande
adressen:
 Parochiecentrum/secretariaat (St. Antoniuskerk), De Genestetstraat 1, 5144 SN Waalwijk
 Secretariaat parochiekern Waspik, Kerkstraat 1, 5165 CE Waspik

- 20 -

