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Parochieblad

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

Jaargang 4 
Februari 2017 
 
Pastoraal team: 
 

 Pastoor/deken  
   M. Dorssers 
   tel.: 0416 - 33 21 81 

 Pastor Nguyen Duc Minh 
   tel.: 06 – 10651088 of 
   0416 – 795089 

 Diaken A. van Diessen 
   tel.: 06-22840500 of 
   0416 - 33 35 31 

 Pastoraal assistente:  
   mw. A. Maaywee-de Kort 
   tel.: 06-25461048 

 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 donder-
dag (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) 
Woensdag (9.00 u–12.00 u)
Vrijdag (9.00 u-11.00 u) 
 

Overige dagen: telefoon 
wordt doorgeschakeld naar 
het parochiecentrum. 
 

Parochiële 
Caritasintelling 
Tel.: 06 – 1991 7266 
IBAN NL60 RABO 0132 0552 60
ANBI RSIN 002609411 
Website: 
http://pci.sintjanwaalwijk.nl/ 
 
 
Website: 
 

www.sintjanwaalwijk.nl 

 Fe
br

ua
ri

20
17

Bisschop vraagt om ‘levend 
Op de voorpagina van het Brabants Dagblad van maandag  
23 januari staat een artikel/foto met onze bisschop De Korte die 
oproept om ‘levend geld’. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het thema van Kerkbalans 2017 luidt: 
“Mijn Kerk verbindt”  
 

Al onze huidige betalende parochianen hebben inmiddels weer de 
jaarlijkse brief ontvangen 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 tegen-
woordig geen subsidies meer en is dus volledig afhankelijk van de 
financiële bijdragen van betrokken parochianen en dat is wat onze 
bisschop ook bedoelt met ‘levend geld’. 
 

De inkomsten uit Kerkbalans vormen, voor een groot deel, de 
financiële basis voor onze Kerk. Het is een vrijwillige bijdrage, 
maar we kunnen niet zonder. Is de Kerk voor u ook een plek van 
ontmoeting en inspiratie, en die verbindt? Doe dan zeker mee aan 
de actie Kerkbalans 2017 en vul het toezeggingsformulier 
ruimhartig in, het kan nog steeds. Mede door de bijdrage van alle 
parochianen kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen 
en kan de Kerk in alle opzichten zijn wat ze ook moet zijn: “Een 
kerk die verbindt”. 
 

Heeft u onverhoopt geen brief van ons ontvangen, dan kunt u dat 
via de website (www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/) 
laten weten en wij sturen u alsnog de benodigde bescheiden toe. 
Ook liggen er sets met daarin de benodigde informatie in al onze 
kerkgebouwen (inclusief een retourenvelop). 
 

Stel het niet uit tot een later moment, maar stuur a.u.b. direct uw 
toezegging / hernieuwde inschrijving aan ons in. 
 

Uw parochiebestuur van Sint Jan de Doper Waalwijk/Waspik 
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Kerkleden-

administratie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen weet het uit eigen 
ervaring: als je een 
adressenbestand niet heel 
precies bijhoudt, wordt het 
gauw een rommeltje. Dat geldt 
ook voor de 
kerkledenadministratie. 
 
Niet ieder kerklid denkt eraan 
veranderingen door te geven 
aan de administratie. 
Momenteel geeft SILA nog 
mutaties als verhuizingen 
automatisch door van de 
burgerlijke gemeenten. Een slim 
systeem zorgt dat de 
plaatselijke kerken die mutaties 
krijgen. 
 
Recent echter heeft een 
meerderheid van de Tweede 
Kamer een motie aangenomen 
die ertoe moet gaan leiden dat 
er geen verhuis- en 
overlijdensmutaties meer 
worden verstrekt aan de 
Stichting Interkerkelijke 
Ledenadministratie (SILA). 
Dat dit grote consequenties 
heeft voor de bij SILA 
aangesloten kerken moge 
duidelijk zijn. 
  
Wij geven u enkele voorbeelden 
die duidelijk maken waarom 
SILA momenteel voor de kerken 
een zeer bruikbaar en belangrijk 
middel is voor hun 
ledenadministratie: 
 
 Wanneer een mevrouw van 80 

jaar naar een verpleeghuis gaat 
en zelf niet meer voldoende 
bewust is dat zij een 
adreswijziging moet doorgeven 

aan een kerkelijk bureau, wordt 
de verhuizing toch doorgegeven 
aan de parochie.  
 

 Wanneer iemand overlijdt en 
zijn verwanten verzuimen dit 
overlijden door te geven, wordt 
het feit van dit overlijden toch 
bekend bij de ledenadministratie 
en kan worden voorkomen dat 
er pijnlijke situaties ontstaan.  
 

 Wanneer een jongere die gaat 
studeren even andere 
prioriteiten heeft dan het 
doorgeven van zijn verhuizing 
aan de ledenadministratie, 
zonder echter het voornemen te 
hebben zich uit te schrijven, 
raakt hij toch ‘kwijt’. Zo zijn er 
vele voorbeelden te geven van 
de betekenis van SILA. 
 

Als straks iedere parochie zijn 
eigen administratie moet gaan 
bijhouden, gaat dat flink wat 
manuren kosten, die beter aan 
andere zaken besteed kunnen 
worden.  
 

Naast het wegvallen van het 
automatisch doorgeven van 
mutaties zullen in de loop van 
2017/2018 ook nog eens de 
ledenadministraties 
overgeheveld moeten worden 
naar een nieuw systeem. Ons 
huidige systeem (Navision) is 
alweer verouderd en er kunnen 
geen updates meer worden 
binnengehaald. 
 

Om bovenstaande redenen 
zullen wij nog dit jaar alle 
parochianen gaan aanschrijven 
en vragen om hun medewerking 
m.b.t. de benodigde gegevens 
voor onze administraties. Dit zal 
steeds in clusters van 
wijkindeling geschieden.  
 
Parochieadministratie 

 

 

 

 

Parochieblad 
 

Het eerstvolgende parochieblad 
(Goede Week en Pasen) zal op 
4/5/6 april a.s. bij u in de bus 
vallen. 
 

Kopij voor dit nummer kunt u 
t/m woensdag 22 maart 2017 
inleveren op het 
parochiecentrum of via de 
website 
 

Contact 
 

Voor allerlei zaken die onze 
parochie betreffen, kunt u 
contact opnemen met het 
parochiecentrum via de website: 
www.sintjanwaalwijk.nl/contact/
secretariaat/ 
 
Geef als onderwerp op: 
 
 Secretariaat 
 Kerkhof 
 Financiën 
 Kerkleden 
 Vrijwilligers 
 Redactie parochieblad 
 Curico – Stichting M.O.V. 

 

Aswoensdag 
 

De veertigdagentijd begint op 
Aswoensdag met een 
boeteviering. Met de as van 
verbrande palmtakjes wordt dan 
een kruis, het zogenaamde 
askruisje op het voorhoofd van 
de gelovigen gezet, om hen aan 
te sporen tot bezinning, boete 
en bekering. De priester spreekt 
hierbij de woorden: 
 
 

“Gedenk mens, dat gij stof zijt 

en tot stof zult wederkeren.” 
 

 
Aswoensdagviering – 1 maart 
 St. Janskerk  

  Aanvang: 19.00 uur 
 St. Bartholomeuskerk 

  Aanvang: 19.00 uur 

�

www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
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Vastenactie 
 

Bouw mee aan eilanden van 

hoop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar is ons campagneproject El Salvador. Dit 
land ligt in Midden-Amerika en heeft een 
prachtige natuur. Het is een vruchtbaar land en 
mensen die een tuin hebben, proberen vaak wat 
groente of fruit te verbouwen. 
 
Voor ons project bezochten we Popotlan, een wijk 
van San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. 
Het leven in een grote stad is voor kinderen best 
gevaarlijk. Er rijdt bijvoorbeeld veel verkeer en 
er zijn veel vrachtwagens en grote bussen. Die 
geven vieze uitlaatgassen, dus het stinkt hier en 
daar heel erg als je op drukke plekken bent. Niet 
goed voor je gezondheid dus. De chauffeurs 
houden zich ook niet altijd even netjes aan de 
verkeersregels zoals we dat in Nederland gewend 
zijn, dus je moet goed opletten op straat.  
 

In sommige wijken moeten de mensen nog meer 
opletten: daar zijn drugsbendes actief. Die 
vechten vaak met elkaar, bijvoorbeeld over wie 
de baas is in een bepaalde straat. In de wijk 
Popotlan is het zelfs erg ingewikkeld, omdat er 
drie bendes zijn. Die vechten regelmatig met 
elkaar én met de politie. Daarom moeten de 
kinderen in Popotlan extra voorzichtig zijn op 
straat en veel ouders hebben zelfs liever niet dat 
hun kinderen op straat spelen.  
 

De zusters van de Beschermengel hebben in 
Popotlan een jeugdhuis opgericht. Iedereen weet 
dat dat huis van de zusters is en de kinderen 
kunnen hier dus veilig komen om te spelen en 
om lessen te volgen. Dat varieert van dansen en 
muziek tot sporten, maar de kinderen leren er 
ook hoe ze ruzies en meningsverschillen kunnen 
oplossen zonder met elkaar te vechten of te 
schelden. 
 

Meehelpen? 
De zusters willen het jeugdhuis graag uitbreiden 
met extra activiteiten, maar daar is geld voor 
nodig. Daarom vragen ze onze hulp! Wat vragen 
de zusters ons, namens de kinderen in Popotlan? 
Een speeltuin, waar de jongste kinderen veilig 
kunnen spelen. De toestellen worden gemaakt 
van oude, gerecyclede materialen. Een moestuin, 
waar de kinderen groente en fruit leren 
verbouwen. Ze kunnen hun nieuwe kennis dan 
ook overdragen aan hun ouders. De ‘stedelijke 
moestuin’ zal beplant worden met groenten en 
traditionele gewassen. Zo kunnen de kinderen 
ook een maaltijd krijgen in het jeugdhuis en met 
een gevulde maag naar huis gaan. Een tuinman 
komt de zusters en de kinderen vijf maanden 
helpen.  
 

Vastenzakje 
In onze parochiekerken staan in de 
veertigdagentijd dozen of bussen waar u het 
vastenzakje, dat u samen met dit nummer 
ontvangt, in kunt deponeren. De opbrengst van 
de collecte die in het weekend van 1/2 april 
wordt gehouden is eveneens bestemd voor de 
vastenactie. 
 

 
Documentaire 

Silvi Hurkmans, stafmedewerker van de 
Vastenactie voor projecten, heeft ter 
voorbereiding op de komende campagne een 
bezoek gebracht aan El Salvador. Haar reis is 
vastgelegd door een filmploeg van de NPO. Silvi 
overnachtte bij een éénoudergezin, waar ze het 
dagelijks leven in El Salvador kon ervaren. 
“Tijdens mijn verblijf heb ik van alles gezien en 
meegemaakt,” aldus Silvi. “Ik sliep bij Gloria, een 
krachtige vrouw met veel doorzettingsvermogen. 
Terwijl ze aan kanker leed, greep ze alsnog alle 
kansen aan om een beetje geld te verdienen voor 
haarzelf en haar negen kinderen. Gloria nam mij 
onder andere mee naar de lokale 
voetbalwedstrijd, maar ook naar een begrafenis 
van een zes maanden oud kindje. Ik heb de 
lokale bevolking via haar eigen gezin van heel 
dichtbij meegemaakt. De hoop en 
zelfredzaamheid van de lokale bevolking is 
indrukwekkend.” 
 
De documentaire wordt op 18 februari om 17.30 
uur op NPO 2 uitgezonden.  
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Voltooid leven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het beeld van het christendom in het algemeen 
en van het katholicisme in het bijzonder is bij 
veel tijdgenoten negatief. Kort samengevat: je 
moet van alles en je mag niets. Dat geldt ook 
voor de discussie rond euthanasie en, meer 
recent, voltooid leven. Het is echter van belang 
te beseffen dat onze Kerk bij deze thema’s geen 
negatieve maar een positieve insteek heeft. De 
Kerk wil het menselijk leven beschermen vanaf 
de conceptie tot de natuurlijke dood. Wij hebben 
ons bestaan immers van God ontvangen. Wij zijn 
geen eigenaar maar alleen maar pachters en 
rentmeesters die het leven mogen beheren en 
behoeden. 
 
Deze visie heeft het echter niet gemakkelijk in 
het huidige Nederland. Wij leven immers in een 
dominant seculiere, liberale en individualistische 
samenleving. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
zijn voor het gros van de mensen ontzettend 
belangrijke waarden. De gemiddelde Nederlander 
denkt in termen van kwaliteit van leven en 
afhankelijk worden vormt een doemscenario. 
Aftakeling van ons lichaam en lijden zijn moeilijk 
te accepteren. Het lijkt wel of naarmate wij 
minder hoeven te lijden door de verbetering van 
de medische wetenschap het overgebleven leed 
steeds moeilijker te dragen is.  
 
Relatieve autonomie 
De plannen van onze regering om gezonde 
mensen die hun leven voltooid achten wettelijk te 
helpen het leven te beëindigen, heeft gewerkt als 
een grote steen in een vijver. Stevige debatten in 
de media en het parlement waren het gevolg. 
Het voorstel lijkt een absolute autonomie van het 
individu te suggereren. Maar is dit wel een reëel 
uitgangspunt? Een mens is immers een sociaal 
wezen en heeft dus altijd een relatieve 
autonomie. Mensen zijn geen eilanden. Wij 

komen alleen tot geluk en ontplooiing in 
verbondenheid met anderen. Tegen die 
achtergrond kun je zeggen dat wij niet van 
onszelf zijn maar van elkaar. Sterven is geen 
individueel gebeuren maar verbreekt een 
netwerk van relaties. Leven heeft ook alles te 
maken met verantwoordelijkheid jegens elkaar. 
Juist dat gegeven zou mensen, ook vanuit een 
humanistisch standpunt, uitermate voorzichtig 
moeten maken. Christenen geloven, zo schreef ik 
al, dat het bestaan ons door de Schepper is 
geschonken. Dat maakt ons uitermate 
terughoudend in het huidige debat rond voltooid 
leven van gezonde mensen. 
 
Voorzichtigheid 
Christenen moeten ondertussen niet hoog van de 
morele toren blazen. In deze discussie passen 
geen grote woorden. Ons past in het licht van de 
actuele discussie veeleer de kardinale deugd van 
de prudentie of voorzichtigheid. Wij leven en 
ademen immers allemaal in de huidige cultuur. 
Ook christenen zijn in Nederland welvarend en 
hooggeschoold en delen onvermijdelijk in de 
individualisering van de cultuur. Niet weinig 
gelovigen vinden zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid uitermate belangrijk. En ook wij 
denken niet zelden in termen van kwaliteit van 
leven en kunnen afhankelijkheid, aftakeling en 
lijden maar moeilijk in ons bestaan een plaats 
geven.  
 
Sociale cohesie 
De keerzijde van de verregaande 
individualisering van onze cultuur vormt 
eenzaamheid. Het is vaak ook een roep om 
aandacht en geborgenheid. Vanuit christelijk 
perspectief is de inzet voor levensbegeleiding in 
plaats van stervensbegeleiding de betere keuze. 
Laten wij werken aan de versterking van de 
kwaliteit en samenhang in de maatschappij. Een 
en ander veronderstelt ook een versterking van 
de ouderenzorg en de palliatieve zorg. Wij 
behoren elkaars hoeders te zijn. Een en ander 
vraagt ook om een nieuwe doordenking van de 
verhouding tussen individu en gemeenschap. Is 
de slinger in de laatste decennia niet te veel naar 
één kant uitgeslagen? 
En laten wij het zoeken van de voortijdige dood 
beantwoorden met een inzet voor een cultuur 
van het leven. 
 
Mgr. dr. Gerard de Korte 
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H. Vormsel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het woord vormen komt uit het 
Latijn. Het betekent bevestigen. 
Als je je laat vormen, geef je aan 
dat je het goed vindt dat je 
ouders je hebben laten dopen en 
Eerste Communie hebben laten 
doen.  
Je ouders hebben ervoor 
gekozen om jou bij de Rooms 
Katholieke Kerk te laten horen. 
Nu kun je de keuze zelf maken. 
Het Vormsel is dus eigenlijk een 
vervolg op het Doopsel. Bij het 
Doopsel word je gedoopt met 
water. Ook word je gezalfd met 
olie. Tijdens het Vormsel word je 
ook gezalfd. Dit gebeurt door de 
bisschop of zijn plaatsvervanger. 
Daarom is het anders dan de 
zalving, die je kreeg toen je 
gedoopt werd. 
Bij het zalven wordt er gezegd 
dat je gedoopt wordt met de 
Heilige Geest. Nu zul je denken, 
wat is dat, de Heilige Geest? Je 
kunt dit het beste vergelijken 
met God, die als een kracht in 
mensen werkt. De Heilige Geest 
zorgt ervoor dat we steeds 
proberen te doen wat Jezus ons 
heeft voorgedaan; dat wij 
handelen in de geest van Jezus.  
 
Het ritueel van het 
Vormsel 
 
Het Vormsel bestaat uit een 
aantal handelingen. Allereerst 
spreken de vormelingen samen 
met alle aanwezigen de 
geloofsbelijdenis uit. Vervolgens 
legt de bisschop de vormeling de 
handen op en vraagt om de gave 
van de Heilige Geest. Dan wordt 

de vormeling gezalfd met 
chrisma-olie.  
Als je iemand de hand op de 
schouder legt, zeg je daarmee 
dat hij of zij op jou kan rekenen. 
De handoplegging door de 
bisschop betekent dus dat je op 
God kunt rekenen. De zalving 
met olie is om je kracht te geven 
en om je te tekenen met de 
Geest van God.  
 
Vormselvoorbereiding 
 
De vormelingen worden de 
komende weken in een viertal 
bijeenkomsten voorbereid op het 
ontvangen van dit sacrament. 
Deze bijeenkomsten vinden 
plaats op het parochiecentrum, 
De Genestetstraat 1 te Waalwijk. 
 
Are You Ready weekend 
 

Na de theorie volgt op 18-19 
maart een belangrijk weekend in 
Helvoirt. Samen met 
vormelingen uit Drunen wordt 
met sport/spel inhoudelijk 
ingegaan op het geloof. Jongeren 
van het Are You Ready-team 
gaan aan de slag om te laten 
zien dat geloven best ‘cool’ is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toediening H. Vormsel 
 
Het H. Vormsel zal op zondag 2 
april 2017 om 10.00 uur in de 
Sint Janskerk te Waalwijk aan 31 
kinderen uit Waalwijk en Waspik 
worden toegediend door mgr. dr. 
G. de Korte, bisschop van Den 
Bosch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vormelingen 2017 
 
Mike Baelemans 
Dirk Beaard  
Fleur Boelens  
Shayendra Boer 
Virginia Boer 
 
Stijn Broeks 
Sven van Campen 
Mirte Colpaart 
Roos Damen 
Marie-Claire Dumoulin  
 
Ebony Halley 
Charlotte Hamburg  
Elke van Hulten 
Wies Klerx  
Sem van de Loo 
 
Lucie Markowski  
Isabella Medel Espinoza 
Tim Nijssen 
Merel Sars  
Axel Selier  
 
Enzo de Sousa  
Fabião Almeida 
Kyara Stevens  
Ilja Verschuren 
Gayle Vrijenhoek 
Lynn Vrijenhoek  
 
Anna Vugts 
Cristian van Vuuren 
Bas van de Wiel  
Boy van de Zande  
Stefano van der Zouwen  
Frankie Zyla  
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Cursus 

‘Opnieuw beginnen’ 
 

Voor iedereen die meer met God wil 

Aanbod: zes avonden met zes thema’s 

 
1. Godsbeelden 
Bewust worden van eigen Godsbeeld(en); vaak 
blijkt dat volwassenen nog een onvolwassen 
Godsbeeld hebben, omdat het nooit de kans 
kreeg om te groeien. 
 
2. Nieuwe kansen 
Beleeft het/mijn geloof echt een crisis? Een crisis 
is tegelijk een kans om alle blokkades weg te 
(laten) doen en vrij te worden voor een echte 
relatie met de Levende God. 
God wacht altijd op ons, Hij zoekt ons op, Hij 
heeft geduld met ons, … als Hij de kans maar 
mag krijgen van ons mensen … 
 
3. God ontmoeten 
Als het goed is, dan zet het ontmoeten van God 
ons in beweging, dan worden we andere mensen. 
De Bijbel spreekt over genezing, heil, bevrijding, 
leven in overvloed. 
 
4. Verzoening bevrijdt 
Vaak maken ervaringen uit het verleden het ons 
moeilijk om vrij en gelukkig te zijn. Door God is 
de echte (ook innerlijke) verzoening mogelijk. De 
genezing dus. Waarom zouden we bang zijn voor 
de Bron, voor Christus zelf en voor Zijn 
verzoening? 
 
5. Leven krijgt toekomst 
Het christelijk geloof en het leven van een 
christen zijn gericht op de toekomst. Door in het 
reine te komen met onszelf krijgen we een ander 
perspectief voor de toekomst. 
 
6. Een nieuw begin 
God maakt een nieuw begin mogelijk. Deze 
geloofsvorming is op God gericht, niet op mij. 
 
Deze cursus bestaat dus uit 6 avonden en is 
thematisch zo opgebouwd dat je als deelnemer 
een innerlijke groei kunt en mag maken. 
 
Het gaat bij deze cursus dus niet om kennis (het 
is geen Bijbelclubje of iets soortgelijks) maar om 
te (her)ontdekken wie God is. 
 
 
 

We benaderen elk thema vanuit vier 
invalshoeken: 
 

1  Een inleiding 
    Aanzet om over een thema na te denken.   
    We vragen hiervoor ook gastsprekers. Er 
    is tevens ruimte voor eigen invulling. 
 

2. Groepsgesprek(ken) 
    Na de inleiding komt het gesprek in een  
    kleine deelgroep. Het is de bedoeling om  
    eigen gedachten en overtuigingen met  
    elkaar uit te wisselen. Al wat in zo’n groep  
    wordt verteld, is vertrouwelijk en blijft  
    binnen de groep. 
 

3. Mediatieve momenten 
    Deze nodigen de deelnemers uit zich in  
    heel hun persoon te laten aanspreken. 
 

4. Ter overweging voor thuis 
    Deze geloofsvorming is samen op weg  
    gaan. Je luistert naar elkaar en spreekt  
    met elkaar. Je bent weinig met God  
    alleen. Dat kan wel als je thuis een stil   
    plekje en tijd vindt om rustig met God te  
    zijn en met Hem te spreken. Bij de eerste  
    bijeenkomst krijgt u een werkboek dat  
    hierbij kan helpen.  
 

Juist in deze veertigdagentijd mogen we ons 
voorbereiden op Pasen. Graag willen we dit 
samen met u doen. 
 

Ans Maaijwee, pastoraal assistente 
Anton van Diessen, diaken 
 
Data avonden voor deze (gratis) cursus 
‘Opnieuw beginnen’ 
 

1 Ma   6 maart 2017   20.00-22.00 u 
2 Ma 13 maart 2017    20.00-22.00 u 
3 Ma 20 maart 2017  20.00-22.00 u 
4 Ma 27 maart 2017  20.00-22.00 u 
5 Ma   3 april   2017  20.00-22.00 u 
6 Ma 10 april   2017  20.00-22.00 u 
 

Plaats: Pastorie, Grotestraat 285 
 

 ---------------------------------------------- 
 

Aanmelding voor ‘Opnieuw beginnen’ 
 

S.v.p. inleveren vóór 3 maart 2017 op het 
parochiecentrum, De Genestetstraat 1, Waalwijk.    
Aanmelden kan ook telefonisch: 0416 – 33 35 31  
of via de website: 
www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/ 
 
 
Naam: ……………………………………………………………. 
 

Adres: ……………………………………………………………. 
 

Telefoon: ………………………………………………………… 
 

E-mail: …………………………………………………………… 
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‘Liefde is de enige uitweg 

voor de kerk’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theoloog Erik Borgman houdt op donderdag 
16 februari 2017 om 20.00 uur een lezing in 
ontmoetingscentrum De Haven, Leefdaelhof 
11 te Waalwijk. Entree is gratis.  
 
 
‘Waar blijft de kerk’. Die spannende vraag stelt 
de katholieke theoloog Erik Borgman zich in een 
tijd dat de kerk krimpt en in zijn ogen afgebroken 
wordt. Reorganisaties en een bedrijfsmatige 
aanpak hebben de liefde uit de kerk verdreven. 
Waar blijft de kerk? In een lezing met 
aansluitend gesprek spreekt Borgman op 16 
februari in ontmoetingscentrum De Haven. De 
avond wordt georganiseerd door de werkgroep 
Vorming en toerusting van de Protestantse 
Gemeenten in de Midden-Langstraat. Op deze 
oecumenische avond zal ds. Otto Grevink kort 
reageren op het betoog van Borgman alvorens er 
gelegenheid is tot gesprek. 
 
 
Erik Borgman (1957) is een Nederlandse 
lekendominicaan en hoogleraar theologie van de 
religie, in het bijzonder het christendom, aan de 
Universiteit van Tilburg. Het opinie-magazine Vrij 
Nederland selecteerde hem in 2008 als één van 
de innovatieve denkers van Nederland. Lezers 
van Dagblad Trouw verkozen hem tot een van de 
drie meest inspirerende theologen. Ook werd hij 
in 2012 uitgeroepen tot Theoloog van het jaar. 
 
 
Borgman stelt zichzelf de vraag: ‘Wat wil het 
zeggen hier en nu te geloven, hier en nu christen 
en katholiek te zijn, hier en nu kerk te zijn en 
kerk op te bouwen?’ Hij geeft als antwoord: ‘Het 
gaat er niet om de kerk zodanig te verbouwen 
dat zij weer en tijdje mee kan. Het gaat erom de 
kerk zo’n vorm te laten aannemen dat ze erop 

gericht is te antwoorden op nieuwe situaties die 
zich steeds weer aandienen. ‘Een ‘responsieve’ – 
antwoordende – kerk dus.  
 
 
Zo’n kerk bereik je niet met een bedrijfsmatige 
aanpak, stelt Borgman. Hij is wars van 
managementtaal en praat liever in taal van 
liefde. ‘De organisatorische benadering van de 
kerk, het managen van de krimp zoals dat 
tegenwoordig heet, doet geen recht aan wat de 
kerk in de eerste plaats is: een geschenk van 
God. De kerk is niet afhankelijk van haar succes 
in de wereld. Het is belangrijk dat de kerk deze 
eigenheid in wisselende situaties geloofwaardig 
vorm geeft.’  
 
 
Borgman stelt dat de ‘hartstocht uit het geloof is 
verdwenen’. Zijn boek ‘Waar blijft de kerk’ is als 
een liefdesverklaring bedoeld. ‘Nu er weinig is in 
de kerk om verliefd op te worden, worden we 
terugverwezen naar de liefde. Het gaat 
uiteindelijk niet om de liefde die we God 
toedragen, maar die God ons toedraagt. Die 
liefde maakt het ons onmogelijk op te houden 
kerk te zijn.’ 
 
 
Die liefde is allereerst een liefde die we 
ontvangen. De kerk begint bij God. De kerk 
slaagt niet als wij in onze plannen slagen, maar 
als wij zien hoe het zich aandient. Waar de 
kansen liggen, waar nieuwe perspectieven 
lonken. En die hoeven we niet te creëren. De 
mogelijkheden nodigen ons uit. En hoe gaan we 
op de uitnodiging in? 
 
 
Het betekent dat het wel eens anders zal kunnen 
gaan met de kerk dan wijzelf willen. ‘De drang 
om niet onder ogen te willen zien dat dit en hier 
het uitgangspunt is en als zodanig dient te 
worden geaccepteerd, is sterk.’ Als we erover na 
willen denken wat we moeten gaan doen in de 
kerk, dan zou de vraag niet moeten zijn: ‘Waar 
zijn wij mee bezig?’ maar: ‘Waar is God mee 
bezig?’ De enige uitweg voor de kerk is weer te 
verlangen naar wat God met de kerk voor ogen 
heeft. ‘We moeten elkaar helpen opnieuw te 
leren roepen: ‘Dat onze ogen opengaan!’ 
 
 
Met deze lezing bieden de Protestantse 
Gemeenten in de Midden-Langstraat een vervolg 
op een lezing die vorig jaar door Arjan Plaisier, 
toenmalig secretaris van de Protestantse Kerk in 
Nederland, werd gegeven over het 
toekomstperspectief van de Kerk in 2025. Geert 
Hulsbos, ouderling Leren van de Gemeente 
Waalwijk vertelt waarom Borgman is 
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uitgenodigd: ‘In al onze organisatorische zorgen 
en beslommeringen willen we onze bron niet uit 
het oog verliezen. We willen back to basic. Maar 
wat betekent dat? Met een aantal inspirerende 
lezingen willen we die bezinning op gang brengen 
en met elkaar in gesprek gaan. Waar blijft de 
kerk? Wat is daarvoor nodig? Waarschijnlijk een 
fundamenteel andere houding. Maar hoe neem je 
die aan? We zijn erg benieuwd naar de input van 
Borgman. Een uitmuntend spreker die met 
humor en ad rem de situatie van de kerk kan 
bezien vanuit zijn eigen passie.’ 
 
U bent van harte welkom op donderdag  
16 februari a.s. om 20.00 uur in 
ontmoetingscentrum De Haven (naast Kerk aan 
de Haven). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paus Franciscus over 25e Wereldziekendag: 
 

‘Zieken en gehandicapten hebben 

een zending’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zieken en gehandicapten hebben een eigen 
zending in het leven. Zij herinneren ons 
eraan dat iedere mens z’n eigen 
onvervreemdbare waardigheid heeft en 
nooit simpelweg een voorwerp wordt. Dit 
onderstreepte paus Franciscus in zijn 
boodschap voor de 25e Wereldziekendag die 
op 11 februari werd gehouden. 
 

De paus schrijft dat iedereen die vanuit z’n 
professie of als mantelzorger een zieke verzorgt, 
hem of haar altijd als een mens moet blijven 
bekijken, die zeker hulp nodig heeft, maar zeker 
ook veel terug kan geven. Het geloof kan volgens 
de paus daarin een belangrijke rol spelen, als 
bron van steun en hoop om kracht uit te putten 
en om het lijden te kunnen dragen. 
 

In zijn boodschap schrijft paus Franciscus ook dat 
hij hoopt dat de 25e Wereldziekendag bijdraagt 
aan de groei van een cultuur van respect voor 
het leven, de gezondheid en het milieu. De dag 
biedt “… een vernieuwde impuls om te strijden 
voor de volledigheid en de waardigheid van de 
persoon, ook door middel van een correcte 
benadering van bio-ethische kwesties, de 
bescherming van de zwaksten en de zorg voor 
het milieu,” aldus paus Franciscus. 
 

Wereldziekendag werd in 1992 door paus 
Johannes Paulus II ingesteld. Hij koos hiervoor 
het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes (11 
februari). De bedevaartplaats in Zuid-Frankrijk 
staat bekend vanwege de zorg en aandacht voor 
zieken en gehandicapten. Sinds 1993 wordt elk 
jaar één plaats aangewezen voor de centrale 
viering van Wereld-ziekendag. Meestal is dit een 
Mariabede-vaartplaats ergens op de wereld. 
Vanwege het 25-jarig jubileum vond de viering 
van Wereldziekendag dit jaar in Lourdes plaats. 
Op 11 februari kwamen hier duizenden pelgrims 
bijeen.  
 

 

Parochiecentrum 

 
In verband met carnaval 

is het parochiecentrum 
op maandag 
27 februari 

gesloten.
�

�
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Actuele berichten uit onze parochie  

treft u aan op de website: 

www.sintjanwaalwijk.nl�

�

�

Meerdere gezichten 

 

Carnaval laat ons meerdere gezichten van het leven zien: het is een vreugdeuitbarsting na een 
tijd van ontbering. Tegelijkertijd laden we ons op voor een tijd van ontzegging en bezinning. Zo 
was het althans vroeger. Tegenwoordig leven we anders: we lijden niet echt grote ontberingen 
tijdens de winter en onszelf iets ontzeggen is al helemaal niet populair. Eigenlijk willen we 
alleen de leuke dingen; de keerzijde stoppen we zo ver mogelijk weg. Ik ben een echt 4 
seizoenenmens: Ik zie in ieder seizoen wel iets moois. Ik hou van de winter, omdat ik dan 
volop vogelvoer op kan hangen in mijn tuin om zo de vogeltjes te lokken, die ik dan weer 
vanuit mijn warme keuken kan bewonderen. De lente is een feest met uitbottende bomen, 
ontluikende bloemen en terugkerende trekvogels. De zomer behoeft geen verdere aanbeveling, 
maar de herfst is mijn favoriete jaargetijde met zijn prachtige kleuren en lekkere smaken en 
geuren. Het hele jaar door genieten, zou je denken. Ware het niet, dat mijn timing niet altijd 
even gelukkig is: halverwege de winter begin ik alweer zomerkleren te passen en midden in 
augustus denk ik ‘was ’t maar vast weer kerst’. Blij zijn met wat je op dat moment hebt, is nog 
niet zo gemakkelijk. Daarin sta ik echt niet alleen. Typerend vind ik de mensen die het liefst 
nog voor Sinterklaas de kerstboom zetten om hem vervolgens op Tweede Kerstdag al weer af 
te breken. Misschien is het gewoon menselijk om blijvend te verlangen naar wat je op dat 
moment niet hebt. Maar ik wil er serieus op gaan oefenen: leven in het hier en nu. De laatste 
jaren ben ik me meer gaan verdiepen in de natuur. Ik ga vaak mee met wandelingen van het 
IVN (instituut voor natuureducatie) en volg zo nu en dan een cursus over vogels of bomen of 
wat dan ook. Weliswaar verdwijnt het grootste deel van de informatie die ik tot me neem weer 
razendsnel uit mijn hersenen, maar dat is niet zo erg: dan doe ik een volgende keer weer 
vrolijk mee. Wat ik hier echter vooral van leer is het op een andere manier gebruiken van mijn 
zintuigen. Ik kijk, luister, voel en proef intenser in de natuur. En dat wil ik meenemen naar 
mijn dagelijks leven. Ik wil het leven in al zijn facetten en met al zijn gezichten voluit beleven. 
Dat brengt soms verdriet met zich mee, maar vaker nog geluk; soms zijn er zorgen en angst, 
maar ook altijd weer opluchting en hoop. In het tijdschrift van Vogelbescherming las ik de 
volgende quote over het zien van een ijsvogeltje: “Soms zijn twee seconden genoeg voor een 
hele dag geluk”. Welnu: slechts enkele honderden meters achter mijn huis zie ik regelmatig 
een ijsvogeltje…..ik ben een rijk mens. 

Gerri 

�
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Stille Omgang 

Amsterdam 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
In de nacht van 18 op 19 maart a.s. zal in 
Amsterdam wederom de Stille Omgang 
gehouden worden.  
 

Dit jaar luidt de intentie: 
 

“Voor U in ootmoed, 
met U in geloof, 

in U in stilte” 
 

Programma  
 
Zaterdag 18 maart 2017 
 
 22.00 uur:  

  Plechtig lof in de parochie Edith    
  Stein, Burg. Loeffplein 1, Vught 
  Opening van onze tocht 
 
 

Zondag 19 maart 2017 
 
 24.00 uur: Aankomst in Amsterdam 
 00.15 uur: Eucharistieviering in de kerk  

  “de Papegaai” 
  Intentie: Voor de overledenen 
 01.15: Omgang door de binnenstad van   

   Amsterdam 
 
P.S. Na de eucharistieviering lopen we de 
Stille Omgang. Daarna kan men even tijd 
nemen voor koffie en een broodje in de 
Lutherse kerk. Om ongeveer 04.00 uur gaan 
we naar huis. 
 
Reiskosten 
 

De reiskosten bedragen € 17,50 per persoon. 
Jongens en meisjes beneden de 15 jaar 
onder geleide betalen € 6,00. 
 
Uiterste datum van inschrijving: 
4 maart 2017 
 
Vertrek per bus naar Amsterdam 
 

Zaterdag 18 maart 2017 
20.15 uur: Waspik – Het Vaartje 
20.40 uur: Waalwijk – Vredesplein 
 
Opgave 
 

U kunt zich opgeven bij: 
Dhr. A. Hendriks 
Putstraat 60 
Tel.: 0416 – 339064 
 
Info 
 

Nadere informatie over de Stille Omgang 
treft u aan op de website: 
 

http://stille-omgang.nl/ 
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Op woensdagmiddag 25 januari heeft de 
werkgroep MOV afscheid genomen van hun 
grondlegger Piet Jongenelis. 
 

Piet is in 1977 met zijn Chileense vrouw Theresa 
naar Nederland gekomen. Zij hebben het eerste 
jaar in Etten-Leur gewoond, het dorp waar Piet 
geboren is. In november 1978 zijn zij in Waalwijk 
komen wonen en Piet kreeg toen een baan bij de 
Antoniusparochie. Pastoor Lam en het toenmalige 
kerkbestuur hadden voor Piet een functie als 
Pastoraal Werker waar hij zich goed in kon 
vinden. Later kwam Piet in dienst van het 
dekenaat en werd daar opbouwwerker. 
 

De MOV-groep bestaat al 30 jaar en Piet heeft 
daar veel werk voor verzet. 
De noden die er waren in de parochie Cristo 
Resucitado in Chili, waar hij door zijn verblijf en 
werk in Chili bekend mee was, hadden hem 
geraakt en hij wilde graag dat wij - als 
welvarende mensen - ons in zouden zetten voor 
deze arme parochie. Wij hebben, als het ware, 
deze parochie in Chili geadopteerd en door de 
vele donaties, de extra collectes en middels 
acties van de MOV kwam er geld om daar te 
helpen waar het zo hard nodig was. 
 

We hebben gezorgd dat er bakovens kwamen, 
dat er geld was voor de gaarkeukens, dat er een 
geluidsinstallatie kwam voor de kerk, dat er met 
Kerstmis voedselpakketten kunnen worden 
uitgedeeld en financieel ondersteunen wij enkele 
studenten zodat zij straks nuttig kunnen zijn in 
hun eigen streek. 
Piet wist ons enthousiast te maken en doordat hij 
regelmatig naar Chili ging met zijn vrouw zag hij 
ook dat dit geld zo goed besteed werd en dat de 
mensen daar zo dankbaar voor zijn. 
 

Na jarenlange ondersteuning van onze werkgroep 
MOV heeft hij nu, op hoge leeftijd, afscheid 
genomen. We hebben dat samen met hem en de 
leden van de MOV gedaan en ook pastoor 
Dorssers was hierbij aanwezig. 
Piet, wij zijn je dankbaar voor jouw gedrevenheid 
en inzet en hopen nog lang dit werk voort te 
kunnen zetten. 

  

Wij wensen jou, Theresa en jullie kinderen alle 
goeds en nog mooie jaren samen. 
 

Paulien Zijlmans 
__________________________________ 
 

Nieuws van  

onze communicanten  
 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we zijn al 
weer hard aan het werk. We zijn al weer drie 
keer bij elkaar geweest en ook thuis wordt hard 
in ons communieboek gewerkt. Het weekend van 
21/22 januari hebben we ons in de kerk aan de 
parochiegemeenschap voorgesteld. Natuurlijk 
heeft u onze foto's al zien hangen. 
 

Na de carnaval komt er voor ons ook weer een 
belangrijke tijd. We gaan ons voorbereiden op 
het feest van PASEN. Al denken veel mensen dat 
Kerstmis het grootste feest is, wij weten nu dat 
Pasen nog belangrijker is. Het begint met 
ASWOENSDAG. We gaan ons 40 dagen 
voorbereiden op het Paasfeest. 
 

Woensdag 8 maart is weer een belangrijke datum 
voor ons en onze ouders. Om 19.00 uur komen 
we in de St. Antoniuskerk bij elkaar om het 
SACRAMENT van de VERZOENING te ontvangen 
en te vieren. De ouderavond over dit sacrament 
is al op 17 januari gehouden.  
 

Zaterdag 11 maart staat ook al in de agenda. De 
St. Jan zet de deur voor ons open tussen 13.00 
en 16.00 uur om alles eens goed te bekijken. We 
krijgen een puzzelboekje met vragen. Zo gaan 
we weer meer leren over ons geloof en over ons 
kerkgebouw. Natuurlijk komen onze ouders mee, 
maar ook opa en oma zijn van harte welkom. 
Iedereen die ook meer wil weten is van harte 
welkom! 
 

Zaterdag 25 maart is er weer een gezinsmis in de 
St Antoniuskerk. Deze keer is er in het zaaltje 
een kindernevendienst gedurende een gedeelte 
van de H. Mis. Zorg dat je erbij bent! 
 

Het is weer een drukke tijd maar zeker ook een 
mooie tijd. We gaan op naar het grote feest van 
PASEN.  
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Vaste structuur van 

de H. Mis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommige pastors menen dat ze de mensen 
tot kerkgang kunnen verleiden door de  
H. Mis telkens maar weer vrolijker, fraaier, 
langer, korter, eenvoudiger of ingewikkelder 
te maken. Dat is goed bedoeld, maar ik 
meen dat dit ook een grote vergissing is. De 
liturgie van de Kerk staat in een eeuwenoude 
behoudende traditie. Die behoudzucht heeft 
een goede reden. Gelovigen gaan niet naar 
de kerk om vermaakt te worden, maar willen 
iets vertrouwds voorgeschoteld krijgen. Dat 
werkt namelijk het beste als je een sacra-
ment wilt ontvangen, je schuld wilt belijden, 
je geloof wilt belijden of gebeden wilt opzen-
den. Ervaring leert dat zoiets het beste 
werkt, wanneer je er niet meer bij hoeft na 
te denken. Ik pleit niet voor hersenloosheid, 
maar wel voor weldoordachte liturgie. Als je 
bij elke zin moet nadenken: waar gaat dit nu 
weer over, hoef je weinig devotie te ver-
wachten. Zolang je bij je stapjes nadenkt, als 
je ze nog moet tellen, ben je niet met dansen 
bezig, maar met dansles. Als je bij tennissen 
bij elke bal moet bedenken dat je in moet 
stappen, tijdig de achterzwaai in moet zet-
ten, en nog vijf andere dingen, ben je niet 
echt aan het tennissen. Dat ben je pas als dit 
allemaal zonder nadenken gebeurt. De ideale 
mis zou een mis zijn die haast buiten je be-
wustzijn om gaat; je aandacht zou uitgaan 
naar God. Is dat niet uiteindelijk de bedoe-
ling van liturgie? Daarom houd ik zo van de 
vaste structuur die de H. Mis kenmerkt, zo-
dat je zelfs aan de andere kant van de we-

reld, waar je de taal niet verstaat, toch de 
mis goed kunt volgen.  
De H. Mis doet mij telkens weer beseffen dat 
ik tekortschiet. Dat is niet iets om somber 
van te worden. Integendeel, het doet mij 
goed om dat te erkennen om vervolgens te 
mogen ervaren dat God het goed met mij 
voorheeft. Dat blijkt bij elke mis weer uit de 
schriftlezingen van die dag en Hij stimuleert 
mij om mijn talenten te gebruiken. De preek 
geeft de gelegenheid om het aloude Evan-
gelie bij de dag van vandaag te brengen en 
concreet te maken. Het Eucharistisch gebed 
verwoordt enerzijds heel concreet het on-
voorstelbaar grote offer dat Jezus voor ons 
heeft gebracht, en tegelijkertijd neemt het je 
mee in het grote mysterie. Dat is niet iets om 
je hersens over te pijnigen, maar om je door 
mee te laten nemen en je de kans te geven 
je geloof in de liefhebbende God te laten 
groeien. De laatste woorden van de Mis zijn: 
Ite, missa est. Dat betekent niet: ‘Ga, de mis 
is afgelopen’, maar: Ga, je wordt er op uitge-
stuurd. Kortom, nadat je je handen hebt 
gevouwen is het nu de bedoeling dat je je 
handen uit de mouwen steekt en werk maakt 
van je geloof. Dat zal anderen goed doen, en 
het geeft jezelf een gelukzalig gevoel. Dat 
maakt de H. Mis tot een prachtig cadeau. 
Maak er in 2017 een mooie ‘gewoonte’ van 
dit geschenk elke zondag dankbaar aan te 
nemen. 
 
Mgr. Rob Mutsaers, 
hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch 
�

�

� �

�
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Liturgiekalender  
Doordeweekse Eucharistievieringen 
 

    Dag                     Kerk                       Tijd 
 

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

09.00 uur 
 

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

09.00 uur 

Vrijdag St. Janskerk 09.00 uur 

 

Eucharistievieringen weekend 
 

  Datum      Tijd            Kerk                 Koor 
 

7e zondag door het jaar 
 
 

Za 18 feb 18.30 St. Antonius Noisy People 
Zo 19 feb 10.00 St. Bartholomeus 

 
Bartholo-
meuskoor 

Zo 19 feb 10.00 St. Jan 
 

Herenkoor 
St. Jan 

 
8e zondag door het jaar 
 
 

za 25 feb 18.30 St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor

Zo 26 feb 10.00 St. Bartholomeus Samenzang 
Zo 26 feb 10.00 St. Jan Samenzang 
 
Aswoensdag 
 

Wo 1 mrt 19.00 St. Jan 
 

Gemengd 
koor St. Jan 

Wo 1 mrt 19.00 St. Bartholomeus Theresiakoor 
 
1e zondag van de Veertigdagentijd 
 
 

Za 4 mrt 18.30 St. Antonius Noisy People 
Za 4 mrt 19.00 St. Bartholomeus 

Gezinsviering 
Eerste Heilige 
Communie 

The Future 
 

Zo 5 mrt 10.00 St. Jan Herenkoor 
St. Jan 

 
2e zondag van de Veertigdagentijd 
 
 

Za 11 mrt 18.30 St. Antonius Gemengd 
Antoniuskoor

Zo 12 mrt 10.00 St. Bartholomeus Theresiakoor 
Zo 12 mrt  
 

10.00 St. Jan Herenkoor 
St. Jan  

 
3e zondag van de Veertigdagentijd 
 
 

Za 18 mrt 18.30 St. Antonius  
 

Noisy People 

Zo 19 mrt 10.00 St. Bartholomeus  
 

Bartholo- 
meuskoor  

Zo 19 mrt 10.00 St. Jan  Gemengd 
koor St. Jan 

 

 
4e zondag van de Veertigdagentijd 

 

Za 25 mrt 18.30 St. Antonius 
Gezinsviering / 
kindernevendienst 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 26 mrt 10.00 St Bartholomeus Samenzang 
Zo 26 mrt 
 

10.00 St. Jan 
 

Samenzang 
 

 

 
5e zondag van de Veertigdagentijd 
 
 

Za 1 apr 18.30 St. Antonius* Samenzang 
 

Za 1 apr  
 

19.00 St. Bartholo- 
meus* 

The Future 

Zo 2 apr 
 

10.00 St. Jan* 
H. Vormsel 

Noisy People 

* Collecte Vastenactie 
 
Palm- of Passiezondag 
 

Za 8 apr 18.30 St. Antonius Noisy People 
 

Zo 9 apr 10.00 St. Bartholomeus Theresiakoor
 

Zo 9 apr 10.00 St. Jan 
Kindernevendienst 

Gemengd 
koor St. Jan 

 

 
Witte Donderdag 
 
 

Do 13 apr 18.00 St. Antonius 
Viering met 
communicanten 

Samenzang 
 

Do 13 apr 19.00 St. Bartholomeus Barth. 
herenkoor 

Do 13 apr 19.30 St. Antonius 
 

Gemengd 
koor St. Jan 

 
Goede Vrijdag 
 

Vr 14 apr 11.00 St. Antonius 
Kruisweg 

Samenzang 

Vr 14 apr 11.00 St. Jan 
Kruisweg 

Gemengd 
koor St. Jan 

Vr 14 apr 15.00 St. Antonius 
Kruishulde 

Gemengd 
Antoniuskoor

Vr 14 apr 15.00 St. Bartholomeus 
Kruisweg 

Samenzang 

Vr 14 apr 19.00 St. Bartholomeus 
Kruishulde 

Bartholo- 
meuskoor 

 
Pasen - Paaswake 
 

Za 15 apr 21.00 St. Antonius Gemengd 
Antoniuskoor

Za 15 apr 21.00 St. Bartholomeus 
 

Bartholo- 
meuskoor 

 
Eerste Paasdag 
 

Zo 16 apr 10.00 St. Jan Gemengd 
koor St. Jan 

Zo 16 apr 10.00 St. Bartholomeus 
 

Theresiakoor

 
Tweede Paasdag 
 

Ma 17 apr 10.00 St. Jan 
 

Samenzang 
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Parochiekroniek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door het sacrament van het H. Doopsel 
werden/worden in onze parochiegemeen-
schap opgenomen: 
 
15 januari 2017 – St. Antoniuskerk 
Siem van Helfteren, zoon van Henk van 
Helfteren en Carlijn Schravendeel 
 
22 januari 2017 – St. Antoniuskerk 
Brynn Kock, dochter van Daan Kock en 
Shanna van de Sanden 
 
29 januari 2017 – St. Janskerk 
Jim Pullens, zoon van Kees Pullens en 
Stefany van de Ven 
 
05 februari 2017 – St. Janskerk 
Marein Zenhorst, zoon van Reinhardt 
Zenhorst en Ramona Zenhorst 
 
12 februari 2017 – St. Janskerk 
Cody van der Velden, zoon van Ruud van der 
Velden en Chantal van der Graaff 
 
12 februari 2017 – St. Antoniuskerk 
Jayson van Haren, zoon van Stefan van 
Haren en Miranda Blankert 
 
12 februari 2017 – St. Janskerk 
Juna de Koning, dochter van Jan de Koning 
en Marijke Hanstede 
 
05 maart 2017 – St. Antoniuskerk 
Novi van der Pluijm, dochter van Boyd van 
der Pluijm en Zenzi Siemons 
 
12 maart 2017 – St. Janskerk 
Milo Brok, zoon van Frank Baijens en Linda 
Brok 
 
Onze hartelijke gelukwensen 

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

 
07 december 2016–Crematorium Maaslanden 
Wout van der Mee   91 jaar 
 
14 december 2016 – St. Antoniuskerk 
Ton van Warmerdam   88 jaar 
 
15 december 2016 – St. Antoniuskerk 
Riet Adank    84 jaar 
 
17 december 2016 – St. Antoniuskerk 
Jeanne De Man – Timmermans 90 jaar 
 
23 december 2016 – St. Janskerk 
Louis Hirdes    85 jaar 
 
27 december 2016-Crematorium Maaslanden 
Ad Kouwenberg   84 jaar 
 
28 december 2016 – St. Bartholomeuskerk  
Jos Kamp    76 jaar 
 
30 december 2016 – St. Bartholomeuskerk 
Emmy Brokx – Jeursen  92 jaar 
 
30 december 2016 – St. Antoniuskerk 
Til de Poorter – Dechering  88 jaar 
 
05 januari 2017 - Crematorium Maaslanden 
Roderick Hansen   49 jaar 
 
12 januari 2017 – St. Janskerk 
Kees van den Broek   91 jaar 
 
13 januari 2017 – St. Janskerk 
Diny van Dongen – Laros  82 jaar 
 
14 januari 2017 – St. Janskerk 
Anny de Gouw – Kuijs  84 jaar 
 
20 januari 2017 – St. Antoniuskerk 
Antonet Fitters – van Es  85 jaar 
 
Mogen zij rusten in vrede 
 

 

  
 

�
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The Crucifixion 
  

John Stainer 
 
 
 
Zondag 26 maart 14.30 uur 
St.-Jan Waalwijk 
Gratis entree 
 
 Gemengd Antoniuskoor 
 Dirigent: Soof van den Berg 
 Organist: Frans Bullens 
 Tenor: Ruud Tolk 
 Bas: pastoor Marcel Dorssers 

 
Op zondag 26 maart, de vierde Zondag van 
de Veertigdagentijd, zingt het Gemengd 
Antoniuskoor om 14.30 uur in de St.-Jan dit 
indrukwekkende werk van John Stainer.  
 
The Crucifixion 
 
The Crucifixion is een door en door Engels 
stuk over de passie van de Heer, geschreven 
voor tenor en bas solo, gemengd koor en 
orgel.  
 
De tekst van het werk volgt het Bijbelse 
Lijdensverhaal op de voet, maar wordt 
onderbroken met meditatieve teksten.  
 
The Crucifixion begint op het moment, dat 
Jezus met zijn discipelen aankomt bij de hof 
van Gethsemane. De discipelen kunnen niet 
wakker blijven en betuigen hun spijt.  
 
Hierna volgen de arrestatie, het verhoor en 
de veroordeling tot de kruisdood. De tocht 
naar Golgotha wordt uitgebeeld in een mars, 
gespeeld op het orgel, gevolgd door het 
koordeel Fling wide the Gates (Open wijd de 
poorten). Dit deel eindigt met doffe, sombere 
tonen in een uitermate traag tempo.  
 
In het hierboven genoemde deel valt een 
contrast te beluisteren tussen de komende 
triomf over de dood en de vernedering van 
een kruisiging. Het koraal Cross of Jesus is 
een bespiegeling over Gods wonderbaarlijke 
gave in het sterven van Jezus en wordt 
gezongen na recitatieven, waarin verteld 
wordt over de feitelijke kruisiging en over de 

twee misdadigers die gelijktijdig 
met Jezus gekruisigd werden.  
 
Een prachtige aria voor tenor 
weerspiegelt weer het contrast 
tussen de vernedering van God en 
de glorie van de opstanding; bas 
en koor geven hierop respons met 
de overbekende woorden van Joh. 

3,16: God so loved the world (want zo lief 
heeft God de wereld gehad).  
 
Na een meditatief duet voor tenor en bas, 
dat handelt over Christus’ liefde voor de 
mensen ondanks hetgeen Hem aangedaan is, 
volgen een lied van aanbidding, gevolgd door 
de woorden die Jezus spreekt tegen Zijn 
moeder en Zijn leerling Johannes en de 
woorden Mijn God, waarom hebt Gij mij 
verlaten?  
 
De woorden Is it nothing to you zijn ontleend 
aan de Klaagliederen van Jeremia. Ze worden 
gezongen door bas en koor. Zij komen terug 
in het laatste koordeel From the Throne of 
His Cross.  
 
Het sterven van Jezus wordt verteld in een 
heel eenvoudig recitatief. The Crucifixion 
wordt afgesloten met een hymne: For the 
love of Jesus en een simpel Amen. 
 
John Stainer 
 

Stainer werd geboren in Londen op 6 juni 
1840. Als zevenjarige jongen zong hij in het 
koor van St Paul's Cathedral.  
 
In 1860 werd hij organist van Magdalen 
College in Oxford. Daar studeerde hij muziek 
en in 1864 studeerde hij er af. In 1872 werd 
hij organist van St. Paul’s Cathedral waar hij 
als koorknaap was begonnen. 
In 1889 werd hij hoogleraar in de muziek aan 
Universiteit van Oxford. Als dankbetuiging 
voor zijn bijdrage aan de Britse muziek werd 
hij in 1888 geridderd door koningin Victoria. 
Stainer overleed in 1901 in Italië aan een 
hartstilstand.  
 

Van harte aanbevolen 
 

U bent van harte uitgenodigd om dit concert 
mee te komen beleven. Een mooie meditatie 
in de opgang naar Pasen. 
 
Zondag 26 maart 14.30 uur St.-Jan, 
Waalwijk.  Gratis entree. 
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