December ‘16
Colofon
Jaargang 4
December 2016

Parochieblad

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

Pastoraal team:
z Pastoor/deken
M. Dorssers
tel.: 0416 - 33 21 81
z Pastor Nguyen Duc Minh
tel.: 06 – 10651088 of
0416 – 79 50 89
z Diaken A. van Diessen
tel.: 06-22840500 of
0416 - 33 35 31
z Pastoraal assistente:
mw. A. Maaywee-de Kort
tel.: 06-25461048
z Pastoraal assistente:
mw. A. Meijers-Geurts
tel.: 0416 – 33 81 09
Parochiecentrum /
Centraal secretariaat:
St. Antoniuskerk
De Genestetstraat 1,
5144 SN Waalwijk
tel.: 0416-33 35 31
Het parochiecentrum is open
van maandag t/m donderdag (09.00 u tot 12.30 u).
Openstelling
‘Oude pastorie’ – Waspik
Kerkstraat 1,
5165 CE Waspik
Tel.: 0416 – 31 12 15
Dinsdag (19.00 u–20.00 u)
Woensdag (9.00 u–12.00 u)
Vrijdag 9.00 u-11.00 u)
Overige dagen: telefoon
wordt doorgeschakeld naar
het parochiecentrum.
Parochiële
Caritasinstelling
Tel.: (06) 1991 7266
IBAN NL60 RABO 0132 0552 60
ANBI RSIN 002609411
Website:
www.pci.sintjanwaalwijk.nl

Website:
www.sintjanwaalwijk.nl

Kraamvisite
Nieuw leven is telkens weer een wonder. We zien een
glimp van het geheim van het leven. Vertederend, ontwapenend, zo’n klein en teer kindje in de armen van een
zorgzame moeder of een trotse vader. Alle dingen waar
grote mensen zich druk over maken, worden zo heerlijk
niets betekenend bij zo’n tafereel.
Misschien is dat wel het geheim van Kerstmis. Het Kerstkind spreekt zijn eigen taal. Geen woorden van macht en
aanzien, maar de gestalte van een weerloos kind spreekt
een eigen boodschap. Wat een grootheid, dat God zich
toont als een mensenkind. Dat Hij zijn hemelse luister
achterlaat om mens met ons mensen te worden.
Zijn geboorte met Kerstmis nodigt ons uit om Hem in die
eenvoud na te volgen. Open voor het geheim dat God is,
open voor de mens om je heen.
Van harte wens ik u toe dat het Kerstkind ook u raakt in
uw eigen hart. Dat de Heer u door zijn voorbeeld inspireert. Van harte wens ik u een Zalig Kerstmis toe en alle
goeds voor 2017.
Pastoor Dorssers
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Kerstverhaal

Een witte Kerst
Er was eens een man die het kerstdiner grondig wilde vieren. Hij haalde een
laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers
die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die
opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog meevallen. Toen dekte hij
de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte
een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al
die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken,
kwamen bedremmeld binnen.
“Nee maar,” zeiden ze, “dat had je niet moeten doen.”
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar
warm aan.
“En nu gaan we niet alleen smullen,” zei de man, “we moeten ook beseffen
wat er nu eigenlijk gebeurd is.”
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was
er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En
toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in
de wereld.
“Kijk,” zei de man “dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk.” En
daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van
al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je
denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld.
De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord
weer op zijn bord.
“Dat is nu vervelend,” zei hij. “er is ook altijd wat.” Hij knoopte zijn servet
los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij
vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe dom kan ik zijn.
De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de
een door een grote drift bevangen. “Uitgerekend op Kerstmis,” zei hij, “zijn
er geen andere avonden.” En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar
terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband
smaakte hem niet. “Ik ga nog eens even kijken,” zei hij, “er is iets gebeurd,
maar ik weet niet wat.” Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende
sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een
jonge vrouw naast zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te
zien. De twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals
gezegd, een witte Kerst. Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er
stonden tranen in zijn ogen. “Zeg maar even niets,” zei hij, “die wind is wat
schraal, het gaat wel weer over.” En dat was ook zo, men moet zich over die
dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het
was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door
en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.

Godfried Bomans (1913-1971)
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Samen bouwen in

zullen een belangrijke rol spelen bij de opbouw van de Kerk van morgen.

vertrouwen

In de nota komt een aantal beleidsvoornemens aan de orde.

Andere beleidsvoornemens

Bisschop De Korte presenteerde op zaterdag
8 oktober het nieuwe beleidsplan van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Direct na zijn installatie op 14 mei bezocht bisschop De Korte
alle dekenaten en sprak ook in diverse parochies met pastorale teams, kerkbesturen en
religieuzen. In het bisschopshuis ontving hij
vele gasten. Zijn indrukken bracht de bisschop samen in een beleidsnota. In september besprak hij de nota met de staf, het
kapittel, de dekensvergadering, de Raad voor
Economische aangelegenheden, de priesterraad en de lekenraad. De bisschop heeft
goed geluisterd en de tekst aangescherpt. Zo
hoopt hij op breed draagvlak voor nieuw
beleid binnen het bisdom.

Cultuur van vertrouwen
Bisschop De Korte wil bouwen aan een cultuur van vertrouwen. Hij heeft echter geen
toverstok waardoor plotseling meer gelovigen
actief worden en meer middelen beschikbaar
zijn. Maar hij wil wel proberen de eenheid
binnen het bisdom te versterken. Daarom
pleit de nota voor een hartelijke, gastvrije
Kerk met meer ontspannen verhoudingen.
Het katholieke huis is groot met ruimte voor
verschillende accenten en vormen van katholieke spiritualiteit.

Missionair pastoraat prioriteit

De interne en externe communicatie wordt
verbeterd door de benoeming van een perschef. Tevens benoemt de bisschop op korte
termijn een opbouwwerker voor het ontwikkelen van missionair pastoraat, de implementatie van de parochiefusies, het vroegtijdig verhelpen van spanningen binnen parochies en de begeleiding van kerksluitingen.
De bisschop benoemt daarnaast gedelegeerden voor de religieuzen en de emeriti.
Uitgangspunt van de zondagse liturgie vormt
de Eucharistie. Enkel bij pastorale noodzaak
kan een Woord- en Communieviering worden
gehouden.
De bisschop zet verder in op versterking van
catechese en geloofscommunicatie om de
religieuze sprakeloosheid te doorbreken.
Prioriteit vormt de diaconale dimensie. De
Kerk is geroepen tot dienstbaarheid.
De bisschop betrekt de dekens meer bij het
beleid van het bisdom.
De bisschop vraagt de parochies ieder jaar
een kernachtig pastoraal actieplan te maken,
gebaseerd op een pastoraal beleidsplan.
Niet alleen wordt gelet op de uitgavan van
parochies maar het bisdom zal parochies ook
helpen bij de verhoging van de inkomsten.
Tot slot zet de bisschop in op decentralisatie
en maatwerk als het gaat om gebouwenbeleid.
Het gehele beleidsplan voor het bisdom
’s-Hertogenbosch kunt u lezen op de website
www.bisdomdenbosch.nl.

Naast het koesteren van het Brabantse
volksgeloof geeft de bisschop prioriteit aan
missionair pastoraat. Het is uitermate
belangrijk om nieuwe mensen voor Christus
te winnen. Alleen zo kan verdere krimp van
onze Kerk worden omgebogen. Gezinspastoraat is een speerpunt van dit missionaire
pastoraat. Jonge echtparen met kinderen
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Balans


Telkens als het weer
tegen het einde van het jaar loopt maken we de balans op: Wat was het
voor een jaar? Was het een goed of een slecht jaar? Of was het allebei? Nou, het was me het

jaartje weer wel. Een tijdje terug verkeerde ik in een sombere bui. Heel even dacht ik: Het was
een pokkenjaar. Persoonlijke verliezen geleden, die me erg aangrepen. Rottige tijden beleefd.

Verandering van werklocatie, waardoor ik veel fijne collega’s verloor en het weer zat ook niet
echt mee. Maar vrijwel direct moest ik mezelf corrigeren: Het was een fantastisch jaar. Einde
lijk gekregen, waar ik al jaren naar verlangde: een pracht van een kleinzoon. Veel vriendschap

ondervonden. Leuke dingen gedaan. Een nieuwe fijne werklocatie met veel leuke nieuwe collega’s. Het kon eigenlijk niet op. Zo moet het gaan, denk ik. Het verlies, het verdriet en het

negatieve aan de ene kant van de balans en de winst, het geluk en de hoop aan de andere
kant. En dan maar zorgen dat je het evenwicht behoudt. De een is daar beter in dan de ander.

Vaak valt het me op dat het nog niet eens zo veel te maken heeft met hoeveel iemand krijgt
toebedeeld. Je krijgt je leven, je lot toebedeeld, maar het geluk moet je zelf maken. Ik ken

mensen die klap op klap hebben gekregen en toch een positieve levenshouding behouden.
Iemand, die zijn geliefde levenspartner verloren had, maar daarna nieuw geluk vond, zei: “Het

leven is goed voor mij”. ‘Nee’, dacht ik, ‘jij bent goed in het leven’. Want ik ken ook mensen,
die eigenlijk niet veel te klagen hebben, maar toch altijd iets te klagen vinden. Wellicht zijn die

mensen juist echt te beklagen. Geluk kun je maken, maar daarvoor moet je in balans zijn. Dat

kun je niet alleen, daar heb je anderen voor nodig. Steeds vaker hoor ik dat mensen op zoek
willen naar zichzelf. Of dat ze vinden dat zij nu eindelijk aan de beurt zijn. Ik geloof daar niet

zo in. Ik geloof dat je juist in balans moet zijn met je omgeving. De “ikke, ikke, ikke en de rest

kan stikken”-mentaliteit is niet alleen een bedreiging voor het welzijn van iedereen
om je heen,

maar vooral ook voor je eigen geluk. Het maakt dat je nooit tevreden bent, dat je nooit eens
lekker
achterover kunt leunen en genieten. Je ziet het ook in de hele maatschappij: mensen

verharden in hun standpunt en weigeren om het ook eens van de andere kant te bekijken. En
dan krijg je van die rare onverzoenlijke discussies zoals bij het Zwarte Pieten-vraagstuk. Met

een beetje goede wil, kunnen er veel ruzies de wereld uitgeholpen worden. Maar je moet wel

echt willen; je moet het geluk willen. Als je het aandurft om tevreden te zijn, kun je de balans
naar de goede kant laten doorslaan. Zoals de geboorte van Jezus licht bracht in een donkere

tijd …

Gerri



Actuele berichten uit onze parochie



treft u aan op de website:

www.sintjanwaalwijk.nl
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beducht is voor concurrentie. De wijzen
blijken echte en oprechte zoekers en gaan
aan hem voorbij. Herodes wil helemaal niks
nieuws vinden, maar wil graag zijn macht,
aanzien en rijkdom behouden.

Openbaring des Heren

Mensen zoeken van alles … een nieuwe lamp
voor in de kamer. Een goede school voor de
kinderen. Leuk werk. Een ruimer huis. Een
uitdaging op sportief gebied … en nog veel
meer.
Veel mensen zoeken rust en stilte. Een wandeling in de bossen. Geen drukte aan je
hoofd. Even zonder telefoon of mobieltje.
Even geen app’jes, geen e-mail, geen facebook, geen tweets.
We zoeken ziekenhuizen zonder wachttijden,
vakantiedoelen zonder terreurdreiging, veilige vliegvluchten.
Sommige mensen zoeken nog verder, naar
de zin van het bestaan, naar de betekenis
van het leven. Met welk doel ze op aarde
zijn. In boeken over filosofie of spiritualiteit
worden antwoorden gezocht of soms contact
met overledenen aan gene zijde van de
dood. Hebben we taken uit te voeren in deze
wereld of zijn we hier gewoon zomaar omdat
we er zijn? Sommigen zoeken hun leven lang
naar antwoorden. Sommigen menen meteen
al de antwoorden gevonden te hebben. Sommigen hebben anderen nodig om te vertellen
wat hun doel is, zoeken sterke leidersfiguren
en doelen om na te volgen, zodat ze zelf niet
meer hoeven te zoeken. Sommigen laten zich
hersenspoelen door agressieve ideeën en
sekten.
Ook de wijzen uit het oosten zijn op zoek. Ze
volgen een ster. Het zijn wetenschappers. In
hun oude studieboeken en profetische geschriften is een nieuwe koning voorspeld. Ze
weten van een koning die als een kind geboren zal worden in Bethlehem. Naar die
koning zijn ze op zoek. Ze gaan via Herodes.
Dat is een gevestigde koning. Misschien weet
die iets, maar ze komen erachter dat die
niets anders wil dan zijn macht handhaven,

De wijzen gaan verder en volgen de ster en
vinden uiteindelijk geen koning zoals ze van
te voren bedacht hadden, maar een kind in
de kribbe. Totaal anders dan ze konden bedenken. De zin van het leven ligt bij een
klein kind in een kribbe. Wie hiermee in zee
gaat, heeft direct een totaal nieuwe levensopdracht aan zijn broek hangen, namelijk de
opdracht om met Hem en Zijn geest de
wereld te veranderen. Ze hebben uiteindelijk
God gevonden; een Goddelijk kind; een kind
van een nieuwe wereld. Een koning van een
heel andere orde. Die koning zet de wereld
op zijn kop.
Rijkdom, aanzien en macht is niet meer het
belangrijkste, maar delen, liefde, rechtvaardigheid, barmhartigheid, het kleine eerst.
Steeds opnieuw moet dat geluid gebracht en
gehoord worden. En waarom? Omdat toen al
de wereld niet zo eerlijk, zo liefdevol en zo
veilig was.
Het antwoord voor de zoekers is niet nóg
meer, nóg machtiger en nóg rijker, maar doe
maar minder, deel maar, geef het kwetsbare
maar voorrang. Dat is het antwoord voor de
wijzen uit het oosten en eigenlijk ook een
antwoord aan de zoekers van vandaag. Zoek
het maar niet in nog meer, maar in minder.
Zoek het niet in het uiterlijk, maar in het
innerlijk. Zoek het niet in het grote en
machtige, maar in het kleine en in het
kwetsbare. Zoek het in barmhartigheid voor
de kleinen en de kwets-baren van onze
samenleving.
God laat zich niet vinden in terreur, macht,
bombardementen, noch in idiote salarissen,
noch in paleizen of kastelen, maar gewoon
onder de mensen, in een klein kind geboren
in een stal tussen herders en dieren.
Voor de wijzen is het een openbaring, iets
totaal nieuws. Hun gingen de ogen open. Dat
ons allemaal de ogen open mogen gaan voor
hoe God met mensen omgaat. Daarom heet
het feest van Drie Koningen ook wel het feest
van de Openbaring des Heren.
Dat het ook voor ons een openbaring mag
zijn.
Pater Wim van Meijgaarden sss
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kapitaal dat de kerken inzetten aan de
onderkant van de samenleving om de
effecten van armoede te bestrijden bedraagt,
omgezet naar betaalde dienstverlening,
€ 38,3 miljoen.

Armoedeonderzoek:
hulpverlening kerken neemt toe
De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen kloppen
uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit
het Armoedeonderzoek 2016 onder een groot
aantal kerken en geloofsgemeenschappen in
Nederland. Kerken droegen in 2015 meer
dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan
1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in
geld: 28,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk
bij aan armoedebestrijding.
In veel gevallen gaat het om broodhulp en
noodhulp om te voorkomen dat mensen uit
hun huis worden gezet of nutsvoorzieningen
worden afgesloten. Kerken bieden hulp omdat de overheid niet voldoende garanties
biedt op het voorkomen van armoede. De
hulp van kerken ten opzichte van armoedebestrijding biedt een steeds grotere en relevante bijdrage aan een groeiend maatschappelijk probleem.
Groei hulpvragen
Het totaal aantal hulpvragen is gestegen van
circa 4.000 in 2012 naar 50.000 in 2015. De
individuele hulp bestaat uit financiële giften,
hulp in natura of leningen. Daarnaast doen
kerken veel aan collectieve hulp via voedselbanken, inloophuizen, projecten die speciaal
gericht zijn op kinderen in armoede.
Grotere financiële bijdrage
Minder diaconale organisaties (3.633 in 2015
tegen 3.895 in 2012) leveren ondanks de
krimp van eigen middelen, een aanzienlijk
grotere financiële bijdrage aan het bestrijden
van armoede in vergelijking met drie jaar
geleden. Aan individuele financiële hulpverlening is € 13,5 miljoen besteed (€ 12 miljoen
in 2012) en aan collectieve hulpverlening
€ 15,2 miljoen (€ 11 miljoen in 2012).

Kwetsbare groepen
De kerkelijke betrokkenheid bij projecten die
directe aandacht en hulp bieden aan kwetsbare groepen is toegenomen. De belangrijkste doelgroep zijn mensen zonder betaald
werk, direct gevolgd door alleenstaande
ouders met kinderen. Asielzoekers staan op
de derde plek, gevolgd door mensen met
psychische problemen en ouderen boven 65
jaar.
Eerste levensbehoeften
Kerken helpen zonder onderscheid van personen en vooral in urgente situaties waarbij
het gaat om eerste levensbehoeften zoals
wonen en voeding. De meeste kerken zijn
betrokken bij een voedselbank door inzet van
vrijwilligers, het inzamelen van voedsel en
het beschikbaar stellen van het kerkgebouw.
Kledingwinkels en ruilwinkels zijn in opkomst,
net zoals maatjesprojecten om mensen met
financiële problemen te ondersteunen.
Overheid kan meer doen
De overheid kan meer doen aan het voorkomen van armoede, blijkt uit het onderzoek. Bijvoorbeeld door zeer kwetsbare
groepen meer en gerichter te ondersteunen
en minder bureaucratisch te werken. Kerken
bieden hulp omdat de overheid niet voldoende garanties biedt op het voorkomen van
armoede. Ze brengen in gesprekken met
bestuurders en lokale politici – zelfstandig of
vanuit een noodfonds of diaconaal platform –
knelpunten in en suggesties om het beleid
aan te passen.

Vrijwilligersuren
Het onderzoek laat zien dat kerkelijke vrijwilligers zo’n 539.700 uur besteden aan
individuele ondersteuning en 728.600 uur
aan collectieve ondersteuning bij armoede.
De in totaal 1.268.300 uur laat zien dat
kerken een intensieve bijdrage leveren aan
de bestrijding van armoede. Het sociale

Enthousiaste vrijwilligers voedselbank
‘De Rijglaars’ Waalwijk
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Nieuwe adres mgr. A.L.M. Hurkmans

Bedevaart Lourdes

Zondag 6 november is in Rome mgr. drs.
A.L.M. Hurkmans, emeritus bisschop van
’s-Hertogenbosch, aangetreden als rector van
de Friezenkerk in Rome. De nieuwe rector
ziet ernaar uit Nederlanders in Rome te ontvangen. Parochianen die hem graag een
kerst- of nieuwjaarswens willen sturen, hebben op het parochiecentrum om zijn nieuwe
adres gevraagd. Het adres luidt:

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

Friezenkerk Rome
c/c Chiesa dei SS. Michele e Magno
Borgo Santa Spiritu 21/41
00193 Roma - Italia
________________________________

Kerstlunch nabestaanden
Beste medeparochianen,
Het einde van het jaar nadert en de feestdagen staan voor de deur.

Busreis

Diegenen die kort of wat langer geleden een
dierbare hebben verloren, moeten als het
ware opnieuw invulling geven aan de feestdagen.

Van 12 t/m 20 mei en van 10 t/m 18 september gaan we met een 9-daagse reis naar
Lourdes. Kosten € 830,- p.p.

CZ-vergoeding

Er zullen voor velen zeker moeilijke momenten zijn. Deze moeilijke momenten, maar
zeker ook de waardevolle momenten delen is
een groot goed. Laten we dit samen doen
met een kerstlunch.

Voor verzekerden van CZ is het mogelijk om
in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen:
 verzekerd zijn bij CZ
 een bepaald ziektebeeld vertonen of
mindervalide zijn.
Als u in aanmerking komt voor een tegemoet
koming van CZ, dan bedraagt uw eigen
bijdrage € 230,-.

Wij nodigen u hiervoor van harte uit op
maandag 26 december van 12.00 uur tot
14.00 uur in het parochiecentrum, De
Genestetstraat 1 (bij de St. Antoniuskerk).
Wilt u s.v.p. onderstaand strookje invullen,
zodat wij weten of u komt?

Vliegreis

Met vriendelijke groet,

Naast busreizen is het ook mogelijk een
6-daagse vliegreis te nemen: van 14 t/m 19
mei of 12 t/m 17 september. Kosten € 830,of indien u in aanmerking komt voor de CZ
voordelen € 230,-. Toeslagen voor
éénpersoonskamers in alle gevallen € 160,-.

De pastores

Kerstlunch – maandag 26 dec. 2016
Dhr./mevr. ……………………………………………….

Contact

Neem gerust contact met mij op of het bedevaartkantoor: Stichting Nederlandse Lourdesbedevaarten voor Zieken, Raadhuisplein 1,
6226 GN Maastricht, telefoon 043 3215715.
Website: www.nlzbedevaarten.nl
Contact: http://www.nlzbedevaarten.nl/contact
Anton van Diessen, diaken
Tel.: 06 - 22840500
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Adres: ……………………………………………………….
zal aanwezig zijn op 26 december 2016.
Het strookje kunt u – vóór 19 december –
inleveren op het parochiecentrum (bij de
St. Antoniuskerk, De Genestetstraat 1 te
Waalwijk.



Heilig Jaar van Barmhartigheid

Bedevaart naar Rome


Geïnspireerd door een bericht in ons parochieblad over de pelgrimage naar Rome heeft een
aantal parochianen zich opgegeven voor de bedevaart naar Rome 2016. Uit onze parochie
gingen 8 mensen mee, 5 uit Waalwijk en 3 uit Waspik. Deze groep heeft zich aangesloten bij
het gezelschap van het bisdom Den Bosch. Vele, vele mensen uit alle bisdommen van Nederland waren in het zonnige Rome aanwezig. Wij, als groep van de parochie Sint Jan de Doper,
zijn tijdens de bedevaart gezamenlijk opgetrokken naar vieringen en bijeenkomsten en soms
namen we wat ruimte om individuele zaken te kunnen ondernemen. Hier was overigens
nauwelijks ruimte voor.
Maandag 14 november vertrokken wij vanaf Brussel waar ons het inmiddels alom bekende
sjaaltje met bovenstaand logo werd uitgereikt. Na aankomst op het vliegveld van Rome werden we naar ons hotel gebracht en volgde direct een rondrit door Rome langs vele kerken.
kathedralen, het Colosseum en het Forum Romanum.
Dinsdag 15 november was uitgeroepen tot Nederlandse Dag in Rome. Onder leiding van
onze gids – pastoor Ton Huitink – trokken wij al heel vroeg naar de Sint Pieter. Vanaf het
metrostation liepen wij via de Engelenburcht de Wandeling van Barmhartigheid naar het Sint
Pietersplein en gingen via de Heilige Deur naar binnen. Tijdens de eucharistieviering waren alle
Nederlandse bisschoppen en vele priesters uit Nederland aanwezig. De Sint Pieter was met
ruim 2000 Nederlandse pelgrims – waaronder 100 jongeren van het OMO onderwijs – echt een
Nederlandse aangelegenheid. De viering werd gecelebreerd door kardinaal Wim Eijk. Op het
eind van de viering kwam paus Franciscus alle mensen toespreken en werd door een klein
jongetje een bos Nederlandse tulpen aangeboden aan de paus. Vervolgens maakten wij een
lange wandeling naar de basiliek Santa Maria Maggiore. Tijdens de wandeling werden wij door
onze gids geïnformeerd over de geschiedenis van kathedralen en monumentale gebouwen.
Hierna werden in de basiliek de vespers gehouden in de basiliek Santa Maria Maggiore.
Woensdag 16 november was er een audiëntie met paus Franciscus op het overvolle Sint
Pietersplein. Hier kwamen wij diaken Anton van Diessen nog tegen. Nadat wij op het plein
plaats hadden genomen, reed onze paus met zijn open auto langs de verzamelde menigte.
-8-




Heel emotioneel was het op een gegeven moment toen de paus naar een ernstig zieke vrouw
ging en die zegende en hartverwarmend troostte. Na afloop van de audiëntie zijn wij naar de
Friezenkerk gelopen waar wij nog de nieuwe rector Anton Hurkmans hebben gesproken. De
rest van de middag hebben wij een aantal monumentale kerken en gebouwen bezocht. Enkele
mensen van onze groep hebben deze middag de koepel van de Sint Pieter beklommen, wat
geen sinecure bleek met 360 treden.
Donderdag 17 november zijn wij opnieuw naar de Friezenkerk getrokken, waar rector
Hurkmans samen met mgr. Gerard de Korte – onze nieuwe bisschop van Den Bosch – ons in
een eucharistieviering voorgingen. In de middag zijn wij na de wandeling met de gids verder
gelopen voor de Viering van Barmhartigheid in de basiliek Santa Maria Trastevere. Deze
viering werd gecelebreerd door de bisschop van Breda, mgr. Jan Liesen.
Vrijdag 18 november hebben we met onze gids het Sint Pietersplein en de Sint Pieter bezocht en tekst en uitleg gekregen over de kunstwerken, beelden en graven van verschillende
pausen en in het bijzonder de Sint Pietersbasiliek. Die is wel heel uniek! Hoewel we al veel
kilometers in de benen hadden, hebben we daarna een stadswandeling langs Piazza Venezia,
Forum Romanum, Colosseum en San Clemente gemaakt, gevolgd door de zendingsviering in
de basiliek Sint Jan van Lateranen. Deze viering werd gecelebreerd door mgr. Gerard de Korte,
geassisteerd door alle aanwezige geestelijken uit ons land.
In de avond hadden wij een gezellig afscheidsdiner in ons Hotel Parco Tirreno. Daarna hebben
wij afscheid genomen van de vele bedevaartgangers uit andere delen van ons land, want bij
deze gelegenheden maak je erg snel contacten met andere gelijkgezinde mensen.
Bovenal moet gezegd worden dat wij als pelgrims als een groep zijn opgetrokken en om de
woorden van mgr. De Korte te gebruiken ‘moe maar wel voldaan zijn’, na deze wel heel
bijzondere week.
Hier zullen we nog vaak aan terugdenken. Woorden schieten tekort om het te benoemen. Je
moet hier zijn geweest om het gevoel te krijgen van de betekenis van Barmhartigheid.
Zaterdag 19 november vlogen wij voorspoedig terug van Rome naar Zaventem, waar onze
taxibus al klaar stond en ons veilig naar Waspik en Waalwijk bracht.
Namens de pelgrimsgroep Parochie Sint Jan de Doper Waalwijk
Jan Biemans

Eerste Communie: voorbereiding gestart!
Op 3 november 2016 is de eerste ouderavond gehouden. Net als andere jaren zijn de kinderen weer begonnen in hun werkboek. Thuis is er geknutseld
aan de adventskrans. Op zaterdag 26 november 2016 werden de adventskransen tijdens de gezinsmis in de St. Antoniuskerk gezegend. Thuis worden
de komende weken de vier kaarsen aangestoken. Ieder weekend ééntje
meer totdat de vier kaarsen branden op 18 december 2016. Het weekend
daarna is het zover: Kerstmis!


Tegen die tijd zijn wij alweer een keertje bij elkaar geweest om ons verder voor te bereiden op
ons einddoel: de Eerste Heilige Communie!
Ook werken veel kinderen mee aan het Kerstverhaal in de Herdertjesviering om 17.00 uur op
Kerstavond 24 december 2016, zowel in de Sint Janskerk als in de St. Antoniuskerk. Een drukke tijd, maar ook een mooie tijd, die wij als groep in de kerkgemeenschap gaan meemaken en
vieren, namelijk de Geboorte van Jezus!
Wij wensen iedereen een mooie en hoopvolle tijd toe!
-9-



Overzicht vieringen rond Kerstmis 2016




















































St. Antoniuskerk

St. Bartholomeuskerk

Zaterdag 17 december 2016
4e zondag van de Advent

Zondag 18 december 2016
4e zondag van de Advent

18.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Koor Noisy People

10.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Bartholomeuskoor

Kerstavond
Zaterdag 24 december 2016

Kerstavond
Zaterdag 24 december 2016

 17.00 uur: Herdertjesviering *
(gebedsdienst)
Zang: Samenzang (kerstliederen)

 17.00 uur: Herdertjesviering *
(gebedsdienst)
Zang: Samenzang (kerstliederen)

 19.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Koor Noisy People
 21.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Koor Noisy People

 19.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: The Future
Attentie! Voor deze viering is reservering nodig. (Zie ‘Kort’, pag. 15)

Zondag 25 december 2016
Eerste Kerstdag

 23.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Theresiakoor

11.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Gemengd Antoniuskoor
* Kerkdeurcollecte Parochiële Caritas
Maandag 26 december 2016
Tweede Kerstdag

10.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Bartholomeuskoor
* Kerkdeurcollecte Parochiële Caritas

Zie St. Janskerk
Zaterdag 31 december 2016
Oudejaarsdag
18.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang
Zondag 1 januari 2017
Nieuwjaarsdag
Zie St. Bartholomeuskerk /
St. Janskerk

Maandag 26 december 2016
Tweede Kerstdag
Zie St. Janskerk
Zondag 1 januari 2017
Nieuwjaarsdag
11.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang
Zondag 8 januari 2017
Driekoningen

Zaterdag 7 januari 2017
Driekoningen
18.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Koor Noisy People
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Zondag 25 december 2016
Eerste Kerstdag

10.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang
Nieuwjaarsreceptie Waspik

Zondag 18 december 2016
4e zondag van de Advent
10.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang
Kerstavond
Zaterdag 24 december 2016

Attentie!
In de week tussen Kerstmis
en Oudjaar komen de doordeweekse H. Missen in de
diverse parochiekerken te
vervallen.

 17.00 uur: Herdertjesviering *
(gebedsdienst)
Zang: Samenzang (kerstliederen)
 19.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Rainbow Swing
 21.00 uur: Eucharistieviering *
Zang: Gemengd koor St. Jan
Zondag 25 december 2016
Eerste Kerstdag
09.30 uur: Eucharistieviering *
Zang: Gemengd koor St. Jan
* Kerkdeurcollecte Parochiële Caritas
Maandag 26 december 2016
Tweede Kerstdag
10.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Rainbow Swing
15.00 uur: Kindje wiegen
Zang: Samenzang
Zaterdag 31 december 2016
Oudejaarsdag
Zie St. Antoniuskerk
Zondag 1 januari 2017
Nieuwjaarsdag
11.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Samenzang
Zondag 8 januari 2017
Driekoningen
10.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Gemengd koor St. Jan

Het pastorale team en alle parochiemedewerkers
wensen u een Zalig Kerstfeest
en een Voorspoedig Nieuwjaar!
- 11 -



Overzicht vieringen rond Kerstmis 2016

St. Janskerk



Veel gestelde vragen
over het nieuwe
1.
Waarom bidden we het Onze Vader?
Het Onze Vader is een gebed dat Jezus zijn
leerlingen geleerd heeft en dat in de heilige
Schrift is overgeleverd. Kern van elk van de
vier evangelies is de Blijde Boodschap dat
Jezus de Zoon van God is. Hij heeft de onzichtbare God die alles schept en in stand
houdt nabij gebracht. Door de woorden en
daden van Jezus hebben wij God leren kennen als een Vader die barmhartig is en die
naar ons zoekt. Jezus noemt Hem vertrouwelijk ‘abba’ (vergelijkbaar met ‘pappa’). Jezus
laat ons delen in zijn unieke band met de
Vader en wij kunnen kinderen van God worden. Oprecht gebed is de dimensie van het
leven waar God en mens elkaar raken.
Bidden is iets van Vader, Zoon en Geest met
ons. Daarom schrijft Paulus ook dat de Vader
“de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden
heeft, die roept Abba, Vader” (Gal. 4, 6).
Wanneer Jezus ingaat op de vraag van zijn
leerlingen om hen te leren bidden, leert hij
- als Zoon van God – wat wij moeten bidden,
en – als mens – hoe wij kunnen bidden. Het
Onze Vader is het belangrijkste christelijke
gebed: het sluit nauw aan bij de verkondiging van Jezus en is er als het ware de samenvatting van.

Waarom een nieuwe vertaling?
Wanneer God zich openbaart, gebeurt dat
noodzakelijk op een bepaalde plaats en tijd,
met de taal van dat moment en van die
regio. Taal is constant in beweging en aan
verandering onderhevig, zoals de mens zelf.
Dit brengt de noodzaak met zich mee om
zowel de heilige Schrift alsook de liturgische
teksten van tijd tot tijd opnieuw te vertalen.
Het Onze Vader is door Jezus oorspronkelijk
in het Aramees gesproken. De oudste tekst

3.
Waarom samen met Vlaanderen?

Onze Vader

2.

van het Gebed des Heren, echter, die ook als
enige door de Kerk als geïnspireerd wordt
erkend is de Griekse tekst.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft een vernieuwing van de liturgie ingezet en heeft
naast het Latijn ook de volkstaal mogelijk gemaakt. Nederland en Vlaanderen gebruiken
dezelfde volkstaal, maar hebben verschillende vertalingen van het Altaarmissaal, waarvan het Gebed des Heren een onderdeel is.
Aan de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen
werd het verzoek gedaan om via een gemengde commissie tot een gezamenlijke vertaling te komen.

4.
Waarom niet met prostestanten een
oecumenische vertaling?
In het Nederlandse taalgebied gebruiken
rooms-katholieken, protestanten en orthodoxe christenen ieder een eigen vertaling, en
binnen de Rooms-Katholieke Kerk bestaan er
verschillen tussen de Vlaamse en Nederlandse vertaling. Dit maakt het samen bidden
moeilijk. Eerder zijn pogingen ondernomen
om te komen tot een gemeenschappelijke
versie van het Onze Vader maar die werd
nooit door iedereen overgenomen. De nieuwe
gezamenlijke vertaling van Vlaanderen en
Nederland heft in ieder geval de verschillen
binnen de Rooms-Katholieke Kerk op.

5.
Welke woorden zijn veranderd?
Het verschil tussen de huidige Vlaamse en
Nederlandse teksten en de nieuwe gezamenlijke vertaling is tweeledig. Ten eerste zijn
- vanuit het belang van de vertrouwdheid
van de tekst – alleen de woordelijke verschillen tussen de Vlaamse en de Nederlandse
teksten opgeheven en zijn de gelijkluidende
maar enigszins gedateerde uitdrukkingen
niet aangepast (ca. 80% van het gebed). Ten
tweede is – vanuit het belang van het juiste
verstaan – een gelijke maar verouderde
uitdrukking aangepast. Deze tweede stap
betreft de uitdrukking: ‘leid ons niet in
bekoring’ die vervangen is door: ‘breng ons
niet in beproeving’.
In de vijfde bede vragen we dat God ons
vergeeft wat wij Hem aangedaan hebben.
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De voorwaarde daarbij is dat ook wij
vergeven wat ons is aangedaan. Iemand die
wrok koestert in zijn hart, heeft geen ruimte
voor Gods liefde.
Het is eigen aan de liefde dat ze zich niet laat
kwaad maken en het kwade niet aanrekent
(1 Kor. 13,5). Het kwade niet aanrekenen en
schulden vergeven is wellicht het moeilijkste
dat van een mens gevraagd kan worden. We
zeggen of denken vaak: “Vergeven ja, maar
vergeten nooit.” Het kwaad doet pijn en
daarom kost het veel om te vergeven. Wie
het aangedane kwaad niet vergeeft, wordt
langzaam vergiftigd door bitterheid, totdat
het hart verlamd raakt.

Omwille van de samenhang tussen ‘schulden’
en ‘schuldenaren’, en omdat het Nederlands
meer een omschrijving dan vertaling is, en
het woord ‘schuldenaar’ toch goed Nederlands is, is gekozen voor de Vlaamse variant.
Strikt gesproken is het woord ‘aan’ niet nodig
in de uitdrukking: “vergeven aan onze
schuldenaren”. De meer gewone uitdrukking
zou zijn: “onze schuldenaren vergeven”.
Jezus begint zijn uitleg juist met het vergeven aan mensen (Mt. 6, 14-15). Om die
nadruk te bewaren is gekozen voor de
volgorde waarin ‘schuldenaren’ aan het einde
staat en dan is “aan” nodig.

Nederlandse vertaling

Nieuwe Nederlandse vertaling

Onze Vader tot Advent 2016

Onze Vader vanaf Advent 2016

(In vet afgedrukte tekst wijzigingen t.o.v.
de andere vertaling)

(In vet afgedrukte tekst wijzigingen t.o.v.
de andere vertaling)

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geeft ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen
ding
medelijden
en zuivert de herinnering
huninschuld
vergeven:
door
de
belediging
te vormen tot
en leid ons niet om
in bekoring
voorspraak” (art. 2843).
maar verlos ons van het kwade.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geeft 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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Efteling adviseerde

Concert

bouwers kerststal

Neva Ensemble

Sint Jan Den Bosch

uit Sint Petersburg

De kerststal in de Sint-Janskathedraal van
Den Bosch onderging een kleine metamorfose. De bouwers willen dit jaar meer kinderen naar de kerststal trekken en hebben de
befaamde stal daarop aangepast, onder meer
door gebruik te maken van social media.
De dertig bouwers van de jaarlijkse kerststal
hebben dit jaar hulp gekregen van het creatieve team van de Efteling. Zij hebben de
Sint Jan geadviseerd over hoe ze de belevingswereld van kinderen kunnen vertalen
naar de kerststal.

Het bij velen reeds bekende Neva Ensemble
geeft een concert in de St.-Antoniuskerk op:

maandag 9 januari 2017
aanvang 20.00 uur

Whatsappen met de Driekoningen
Ook experimenteert de kathedraal mogelijk
al dit jaar met nieuwe technologie rond de
Driekoningen. “We willen de bezoekers laten
Whatsappen met Melchior en laten bellen
met Balthasar. Die persoon krijgt dan ook
echt respons via de telefoon”, zegt bestuurslid Pieter Kohnen. “We hopen dat het nog dit
jaar lukt.”
Het kerkbestuurslid benadrukt dat het zal
blijven gaan om de religieuze boodschap van
Kerstmis. “Het moet geen attractie of theater
worden. Anders zouden we de Brabanthallen
wel afhuren. Het is een kerststal in de kerkelijke context.”
De kerststal is al vanaf 7 december in de Sint
Jan voor het publiek te zien.

Van begin december tot half januari verzorgen zij wederom een groot aantal optredens
door heel Nederland.
Het Russisch klein koor (twee zangeressen,
drie zangers en een pianiste) voert een paar
liederen van Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek en kerstliederen uit, gevolgd door
Russische volksmuziek, over lief en leed van
het uitgestrekte platteland. Het concert
wordt afgesloten, begeleid door de pianiste,
met aria’s, duetten, romances en trio’s van
beroemde Russische componisten.
Als ensemble, maar ook als solisten staat het
Neva Ensemble bekend om hun zuivere
vocale prestaties.
Dit gezelschap keert elk jaar, ditmaal voor de
24e keer, terug naar ons land. Het krijgt veel
waardering voor hun op geheel eigen wijze
gezongen Russische liederen. Dit blijkt niet
alleen uit de vele toehoorders, maar ook uit
de media aandacht. Op zowel radio als televisie is door de jaren heen diverse malen aandacht aan ze besteed en een bekend ochtendblad noemde deze topartiesten eens
‘De muzikale tovenaars uit Rusland’.
Het concert is gratis toegankelijk. Na afloop
van hun concert staan de zangers zelf aan de
deur om de mondelinge en geldelijke waarderingen in ontvangst te nemen.
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Kort
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.

Nederland. Ook geeft de site
uitleg over het geloof van de
Rooms-Katholieke Kerk, de
organisatiestructuur en de
activiteiten die de Kerk in
Nederland ontplooit. Deze
informatie is in het webmenu
ondergebracht in de hoofdstukken ‘Wie zijn wij?’, ‘Wat
geloven wij?’ en ‘Wat doen
wij?’ in een uitwerking van de
drieslag Kerk, Geloof en
Maatschappij.

Contact

Een brief en een aanmeldingsformulier worden op de
scholen afgegeven. Deze
kunt u ook downloaden via
de website
www.sintjanwaalwijk.nl

Voor allerlei zaken die onze
parochie betreffen, kunt u
contact opnemen via de
website:
www.sintjanwaalwijk.nl/conta
ct/secretariaat/

Op 10 januari 2017 is er om
19.45 uur een informatieavond voor ouders en vormelingen in het parochiecentrum, De Genestetstraat 1,
Waalwijk (bij de St.-Antoniuskerk). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ans Maaywee,
06-25461048.

Geef als onderwerp op:
 Secretariaat
 Kerkhof
 Financiën
 Kerkleden
 Vrijwilligers
 Redactie parochieblad
 Curico – Stichting M.O.V.

De verschillende data van de
voorbereidingsavonden worden die avond besproken.

Nieuwe website
Rooms-Katholieke
Kerk online
Op 27 oktober is de nieuwe
website van het Secretariaat
van het Rooms-Katholiek
Kerkgenootschap (SRKK)
online gezet. De website is
grotendeels ingericht volgens
de structuur van de voorgaande site, maar kreeg een
nieuw cms (content magagement system) en een nieuwe
vormgeving.
Op deze site (www.rkkerk.nl)
worden de laatste berichten
namens de Nederlandse
Bisschoppenconferentie gepubliceerd, maar ook andere
berichten die belangrijk zijn
voor de Katholieke Kerk in

Attentie! Kaarten voor
Kerstvieringen
Na de verbouwing van de
St.-Antoniuskerk was het
gebruikelijk kaarten uit te
reiken voor enkele kerstvieringen om voor een goede
verdeling over de vieringen
te kunnen zorgen. In deze
kerk zijn 350 vaste plaatsen.
Door stoelen bij te plaatsen is
er plaats voor maximaal 500
personen. Afgelopen jaar is
gebleken dat er voor alle
vieringen voldoende (zit)plaatsen beschikbaar zijn.
Het is daarom vanaf dit jaar
niet meer nodig vooraf
plaatsen te reserveren.
Voor de St.-Bartholeuskerk
(Waspik) geldt deze regeling
nog wel. Vanwege de beperkte ruimte in de kerk (er is
een scherm geplaatst) zijn er
momenteel ± 390 (zit)plaatsen. Het is alleen nodig kaarten af te halen voor de kerst- 15 -



viering van 19.00 uur. U kunt
hiervoor terecht op de ‘Oude
pastorie’ op dinsdagavond
(19.00 u – 20.00 u), op
woensdagochtend (09.00 u –
12.00 u) en op vrijdagochtend (09.00 u – 11.00 uur).
Ook na de H. Mis op 11 en 18
december kunt u kaarten afhalen.

Collecte Parochiële
Caritasinstelling
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.
In onze parochie is per 1 februari 2016 een Parochiële
Caritasinstelling actief.
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. Op het gebied
van hulpverlening zijn vele
organisaties actief. Met deze
hulporganisaties wil de PCI
steeds samenwerken.
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.
Natuurlijk bent u ook uitgenodigd tijdens de inmiddels
traditionele kerkdeurcollecte
met Kerstmis uw steentje bij
te dragen aan de PCI.

Parochieblad
Het volgende nummer van
ons parochieblad verschijnt
op 14/15/16 februari 2017.
Copij voor dit nummer kunt u
tot en met 1 februari 2017
inleveren op het parochiecentrum of via de website:
www.sintjanwaalwijk.nl/conta
ct/secretariaat/

H. Mis van Antoniuskerk
naar Antoniushof
Pater G. Leek is met ingang
van 31 december a.s. eervol
ontslag verleend als rector
van Antoniushof. Na hier 11½
jaar werkzaam te zijn geweest, keert hij terug naar
zijn klooster in Tilburg. Pater
Leek droeg de afgelopen
jaren in diverse verzorgingshuizen de H. Mis op. Ook met
Kerstmis assisteerde hij in
een of meerdere parochiekerken. Na zijn afscheid is
het in enkele gevallen nodig
de dagen/tijden van de
vieringen in de verzorgingshuizen aan te passen. Eén
van de wijzigingen is de
H. Mis op de dinsdagavond
(19.00 uur) in de St.-Antoniuskerk. Deze verhuist naar
Antoniushof (Vredesplein).
Aanvang: 18.00 uur. Parochianen kunnen bij deze
viering aansluiten.

Opbrengst deurcollecte
t.b.v Curicó (Chili)
In het weekend van 26/27
november werd in de parochiekerken gecollecteerd voor
kerstpakketten voor de allerarmsten in de parochie Cristo
Resucitado in Curicó (Chili).
De opbrengst bedroeg
€ 632,88. Tevens was er
gelegenheid kerstkaarten te
ondertekenen. Deze worden
opgestuurd naar Chili en
zullen na de nachtmis in onze
zusterparochie aan de
mensen worden uitgereikt.

Groot onderhoud
van de St. Bartholomeuskerk
In het parochieblad van mei 2016 heeft u al een artikel
kunnen lezen over de restauratie, over het groot onderhoud van de St. Bartholomeuskerk in Waspik. De eerste
klus is geklaard, de goot is hersteld en de buitenmuur rond
het priesterkoor is opnieuw gevoegd. Daarna volgde een
"droogperiode" van ongeveer drie maanden.
Inmiddels heeft de aannemer-restaurateur Van Dinther uit
Schaijk half november zijn werkzaamheden hervat. De
tweede fase van het groot onderhoud is aangebroken. Nu
moeten eerst de communiebanken en enkele kerkbanken
verplaatst worden om ruimte te maken voor het uiterst
zorgvuldig demonteren van het hoogaltaar en het heel
voorzichtig verplaatsen van enkele beelden, waarbij geen
beschadigingen moeten optreden. Dit werk vraagt grote
precisie en verloopt langzaam.
Na de volledige demontage van het hoogaltaar zal de houten vloer van het priesterkoor en de daaronder liggende
tegelvloer verwijderd worden. Daarna zullen er vanaf de
hoofdingang van de kerk tot aan het priesterkoor rijplaten
gelegd moeten worden voor het aanbrengen van boorpalen
en fundering teneinde verzakking in de toekomst te
voorkomen.
Pas hierna zal een stevige betonvloer gelegd kunnen worden op het priesterkoor, waarna het stucwerk aan de binnenzijde van de kerk rondom het priesterkoor hersteld gaat
worden en de ornamenten teruggeplaatst kunnen worden.
Een korte droogperiode volgt.
Als alles verloopt zonder grote tegenvallers zal over een
paar maanden, zo rond eind februari/ begin maart 2017,
begonnen kunnen worden met het leggen van tegels op de
betonvloer rond het altaar en als "klap op de vuurpijl" het
opnieuw monteren van het hoogaltaar.
De communiebanken en de kerkbanken zullen teruggeplaatst worden; over de egalisering en de versteviging van
de vloer onder de kerkbanken is nog enige onzekerheid,
omdat nog niet helemaal duidelijk is of de financiën toereikend zullen zijn voor het uitvoeren van de beste, meest
duurzame oplossing.
In het parochieblad van mei 2016 hebben we een te optimistische verwachting uitgesproken over het voltooien van
deze hele operatie. Nu verwachten we dat in de loop van
de maand mei 2017 deze grote onderhoudsbeurt van de
St. Bartholomeuskerk geklaard zal zijn.
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Stichting Vrienden van
Sint Jan de Doper
Op 17 februari 2014 heeft de stichting Vrienden van Sint Jan de uitdagende opdracht aanvaard om binnen drie jaar een bedrag van
€ 600.000 bij elkaar te brengen.
Ruim twee jaar na de start van onze acties is
de verwezenlijking van deze door het bisdom
opgelegde financiële doelstelling voor een belangrijk deel gerealiseerd. In totaal werd tot
nu toe rond € 535.000 voor de restauratie
ontvangen of toegezegd. Reden waarom het
bisdom toestemming heeft verleend aan de
parochie om met de restauratie te beginnen.
Door de parochie wordt intensief samengewerkt met het bisdom aan de voorbereiding.
Wij hopen dat binnenkort de aanbesteding
door de parochie is afgerond waarna een
begin kan worden gemaakt met het bouwen
van steigers rond de toren. Alle parochianen
die tot nu toe een bijdrage hebben geleverd
danken wij van harte daarvoor. Het is geweldig te mogen ervaren dat wij door zoveel betrokken mensen vanuit alle hoeken van de
parochie zo fantastisch worden gesteund bij
het verwezenlijken van ons ideaal: de SintJan bewaren en benutten als het cultuurhistorische en maatschappelijke hart van en
voor de hele gemeenschap van Waalwijk en
de Langstraat.
Niet alleen zijn wij dankbaar voor de gulle
financiële gaven, die wij al van zoveel parochianen naast hun parochiebijdrage hebben
ontvangen, maar ook voor de inzet van de
vele vrijwilligers uit alle delen van onze
nieuwe parochie. Door het voor iedereen
openstellen van de kerk en het organiseren

van rondleidingen en concerten trekt de SintJan steeds meer – ook nieuwe – mensen uit
Waalwijk en omstreken. Maar ook van ver
daarbuiten komen bezoekers onze unieke
nieuw-Byzantijnse kerk bewonderen.
Ook na de afronding van de werkzaamheden
willen we de parochie graag blijven steunen
bij het verwezenlijken van haar ideële doelstelling. De grootste uitdaging is om ook aan
de nieuwe generaties de waarde van de Kerk
over te brengen. Daarvoor willen we al onze
bestaande activiteiten mogelijk intensiveren
en de openstelling waar mogelijk uitbreiden.
Het aanbrengen van een toiletgroep, de verbetering van de verlichting in de kerk en herinrichting van de torentrappen en de kelderruimtes zal onze aandacht krijgen.
Voor dat alles heeft de parochie extra financiële middelen nodig en zullen we ons team
vrijwilligers moeten versterken. Wie wil de
parochie en stichting steunen door als gastheer of gastvrouw een paar uurtjes per
maand te surveilleren of door te helpen bij
het onderhoud in en rond de Sint-Jan?
Iedereen die ons wil helpen is welkom. Onze
vrijwilligers geven u graag persoonlijk nadere
informatie. U kunt ook per mail
(info@vriendensintjanwaalwijk.nl) of telefonisch (06-53779808) contact met ons opnemen. We verwijzen ook graag naar onze site
www.vriendensintjanwaalwijk.nl.
Namens al onze vrijwilligers wensen wij
iedereen een zalig Kerstfeest en een zegenrijk
Nieuwjaar.
Bestuur van de Stichting Vrienden van Sint
Jan de Doper
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4e zondag door het jaar

Liturgiekalender

Za 28 jan

18.30

St. Antonius

Z0 29 jan

10.00

St. Bartholomeus

Zo 29 jan

10.00

St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang
Herenkoor
St. Jan

5e zondag door het jaar
Za 4 feb

18.30

Za 4 feb

19.00

Zo 5 feb

10.00

Doordeweekse Eucharistievieringen
Dag
Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Kerk

Tijd

St. Antoniuskerk
Attentie! Met ingang van
2017 wordt deze H. Mis
voortaan gevierd in
Antoniushof (18.00 uur)

19.00 uur

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

09.00 uur

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

09.00 uur

St. Janskerk

09.00 uur

Tijd

Kerk

Noisy People

The Future

Gemengd
koor St. Jan

* Jongerencollecte
6e zondag door het jaar
Za 11 feb

18.30

St. Antonius

Zo 12 feb

10.00

St Bartholomeus

Zo 12 feb

10.00

St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor
Herenkoor
St. Jan

7e zondag door het jaar

Eucharistievieringen weekend
Datum

St. Antonius *
Presentatie
Vormsel /
DiaconAction
St. Bartholomeus *
Gezinsviering
Eerste H. Com.
St. Jan *

Koor

Za 18 feb

18.30

St. Antonius

Noisy People

Zo 19 feb

10.00

St. Bartholomeus

Zo 19 feb

10.00

St. Jan

Bartholomeuskoor
Herenkoor
St. Jan

Openbaring des Heren (Driekoningen)
Za 7 jan

18.30

St. Antonius

Noisy People

Zo 8 jan

10.00

St. Bartholomeus
Nieuwjaarsreceptie Waspik
St. Jan

Samenzang

Zo 8 jan

10.00

Gemengd
koor St. Jan

8e zondag door het jaar
Za 25 feb

18.30

St. Antonius

Zo 26 feb

10.00

St. Bartholomeus

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang

Zo 27 feb

10.00

St. Jan

Samenzang

2e zondag door het jaar
za 14 jan

18.30

St. Antonius

Zo 15 jan

10.00

St. Bartholomeus

Zo 15 jan

10.00

St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor
Herenkoor
St. Jan

3e zondag door het jaar
Za 21 jan

18.30

Zo 22 jan

10.00

Zo 22 jan

10.00

St. Antonius
Presentatie Eerste
H. Communie
St. Bartholomeus
St. Jan
Presentatie Eerste
H. Communie

Noisy People

Bartholomeuskoor
Samenzang
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28 oktober 2016 – St. Janskerk
Rieki Heijs – van Engelen

Parochiekroniek

86 jaar

11 november 2016 – St. Bartholomeuskerk
Joke Wirken
69 jaar

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

18 november 2016 – St. Bartholomeuskerk
Hannes Jacobs
84 jaar

06 november 2016 – St. Janskerk
Nathalie Kunce, dochter van Pawet Kunce en
Marta Wieczorek

19 november 2016 – St. Janskerk
Gerard van Mil
83 jaar

13 november 2016 – St. Janskerk
Pablo van Hal, zoon van Nandu Menor en
Andrea van Hal

16 november 2016 – St. Janskerk
Jo van Loon
93 jaar
01 december 2016 – St. Bartholomeuskerk
Jan Gennesen
91 jaar

20 november 2016 – St. Antoniuskerk
Sam Dekkers, zoon van Sjors Dekkers en
Saskia van de Berg

Mogen zij rusten in vrede

18 december 2016 – St. Janskerk
Livia Klerks, dochter van Tom Klerks en
Yvette van Hoof
18 december 2016 – St. Janskerk
Sjengie Verbeek, zoon van Sjeng Verbeek en
Annieke Dappers
Onze hartelijke gelukwensen


Inzegening kerkelijk huwelijk

Openingstijden

26 november 2016 – St. Janskerk
Joep van Dongen & Eefje Noordijk

parochiecentrum


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

?
19 oktober 2016 – St. Janskerk
Joke Kemperman – Moerman

93 jaar

22 oktober 2016 – St. Janskerk
Anke Zwaans – Boïnck

93 jaar

25 oktober 2016 – St. Bartholomeuskerk
Suze Dubois – Bakker
84 jaar
27 oktober 2016 – St. Janskerk
Akky Vloemans – de Kort

Voor de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar
gelden onderstaande openingstijden:
 Dinsdag 27 december 2016: gesloten
 Woensdag 28 december 2016:
Open van 09.00 uur tot 12.30 uur
 Donderdag 29 december 2016:
Open van 09.00 uur tot 12.30 uur
 Vrijdag 30 december 2016: gesloten
Voor dringende berichten kunt u op dagen
dat het parochiecentrum gesloten is telefonisch contact opnemen via telefoonnummer:
0416-33 35 31. Een bericht op het antwoordapparaat wijst u vervolgens de weg naar een
van de pastores.

87 jaar

28 oktober 2016 – Crematorium Maaslanden
Lucie Langenhorst – de Paepe
89 jaar
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Tarieven voor
kerkelijke diensten
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.
De meest voorkomende tarieven voor 2017
treft u aan in onderstaand overzicht.
Kerkbijdrage
Richtbedrag

€

75,00

Kerkelijke diensten
Stipendium H. Mis
€ 11,00
Doopviering
€ 50,00
€ 50,00
Bijdrage 1e H. Communie
Bijdrage H. Vormsel
€ 50,00
Huwelijksviering
€ 370,00
Jubileumviering
€ 280,00
Kerkelijke uitvaart
€ 450,00
Kerkelijke uitvaart kind (tot 18 j.) € 220,00
Urn uitstrooien
€ 75,00
Toestemming lichten tot herbegraving
€ 310,00
Deelnemers kerkbijdrage
De kosten van de uitvaartdienst worden verminderd met de kerkbijdrage van de drie
voorafgaande jaren tot maximaal het bedrag
van de kosten.
Doop en Communie zijn gratis wanneer in
het voorgaande jaar tenminste € 75,00
kerkbijdrage is betaald.

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

€
€
€
€

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

€
€
€
€

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

€
€
€
€

586,00
430,00
620,00
215,00

€ 310,00

626,00
645,00
620,00
323,00

€ 310,00

260,00
323,00
620,00
162,00

€ 310,00

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

€ 200,00
€ 645,00
€ 620,00
€ 324,00
€ 310,00

Kerkbalans 2017 komt eraan!
De werkgroep is alweer een tijdje druk bezig om de Actie Kerkbalans 2017 goed voor te
bereiden. Het thema van de actie voor 2017 is: ‘Mijn Kerk verbindt’.
Al onze huidige betalende parochianen ontvangen de jaarlijkse brief met het verzoek om bij te
dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie ook voor de kerk erg
belangrijk. Zoals u wellicht weet, krijgt een kerk tegenwoordig geen subsidies meer en is dus
volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van de betrokken kerkleden, van mensen als u.
De inkomsten van Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Het is een vrijwillige
bijdrage, maar we kunnen niet zonder. Is de kerk ook voor u een plek van ontmoeting en inspiratie, en die verbindt? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Wij hopen dan ook dat we zeker weer op u mogen rekenen.
Mede door de bijdrage van alle parochianen, kunnen wij onze belangrijke taken blijven vervullen. De volgende kosten worden o.a. uit de bijdragen betaald:
 onderhoud, verzekeringen en energiekosten van alle gebouwen
 lonen van de geestelijken en kosten voor dirigenten en organisten
 kosten van de administratie, alsmede van drukwerk.
In de derde week van januari mag u onze brief verwachten, met daarbij alle benodigde
informatie / formulieren en een portvrije retourenveloppe.
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