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Parochieblad

 

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

Colofon 
 

Jaargang 4 
April 2017 
 
Pastoraal team: 
 

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

 Pastor Nguyen Duc Minh 
   tel.: 06 – 10651088 of 
   0416 – 79 50 89 

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

www.sintjanwaalwijk.nl 

Ap
ril

20
17

Paaswake 

 
Tijdens de Paaswake wordt herdacht dat Jezus is opge-
staan. De Paaswake vindt plaats in de nacht van Stille 
Zaterdag op Pasen. 
 
De Paaswake bestaat uit vier onderdelen:  
de lichtritus, de liturgie van het woord, de viering van het 
doopsel en de eucharistieviering. 
 
De kleur bij deze wake is wit, wat staat voor licht en 
zuiverheid.  
 
Middels het aansteken van de paaskaars gedenken 
katholieken dat de duisternis wordt verdreven door het 
licht van Christus. Naast deze lichtritus wordt er bij de 
liturgie van het woord gesproken over de bevrijding van 
het volk Israël uit Egypte en de bevrijding van de zonden 
door Christus’ dood en verrijzenis. De Paasnacht is tevens 
van oudsher de nacht dat bekeerlingen worden gedoopt. 
Zo kunnen gelovigen een nieuw leven ‘in Christus’ begin-
nen. Na de doopviering volgt tenslotte de plechtige viering 
van de eucharistie.  

http://pci.sintjanwaalwijk.nl/
www.sintjanwaalwijk.nl


 
- 2 -�

Vastenboodschap paus Franciscus: 

‘de ander is een gave’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In zijn Vastenboodschap voor de Veertig-
dagentijd, die op woensdag 1 maart begon, 
zegt paus Franciscus dat ‘de ander een gave 
is’. Hij maakt dit duidelijk aan de hand van 
de Bijbelse parabel over de arme Lazarus en 
de rijke man. De laatste heeft totaal geen 
oog voor het leed van de arme, zieke 
Lararus, die bij de poort van zijn huis ligt. De 
paus houdt ons hiermee een spiegel voor: 
zien wij de ander en zien wij de ander als een 
gave van God? 
 
De Vastentijd is een periode waarin de 
Rooms-Katholieken in voorbereiding op het 
Hoogfeest van Pasen opgeroepen worden tot 
zelfreflectie en bezinning. Vasten maakt daar 
voor velen, bijvoorbeeld op de vastgestelde 
vastendagen Aswoensdag en Goede Vrijdag, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deel van uit. Paus Franciscus zegt het in zijn 
boodschap aan de gelovigen als volgt: 
 
‘Geliefde broeders en zusters, de Veertig-
dagentijd is een gunstige tijd om zich te ver-
nieuwen in de ontmoeting met Christus die 
leeft in zijn Woord, de sacramenten en de 
naaste. De Heer – die in de veertig dagen in 
de woestijn de listen van de verleider heeft 
overwonnen – wijst ons vandaag de weg die 
wij moeten volgen. Moge de Heilige Geest 
ons geleiden om de ware weg van bekering 
af te leggen, om de gave van Gods Woord 
opnieuw te ontdekken, gereinigd te worden 
van de zonde die verblindt, en Christus te 
dienen, die aanwezig is in onze behoeftige 
broeders en zusters.’ 
 
De paus moedigt de gelovigen aan om hun 
geestelijke vernieuwing in de Veertigdagen-
tijd ook tot uitdrukking te brengen in goede 
daden voor de medemens door bijvoorbeeld 
de Vastenactie te steunen of om op een an-
dere manier iets voor de naaste te beteke-
nen. 
 
Ook de rijke man uit de parabel heeft bij 
leven de kans gehad om het goede te doen 
voor zijn medemens Lazarus. Hij heeft deze 
kans niet benut en paus Franciscus wijst naar 
de oorzaak van zijn weigering de arme te 
helpen: ‘… de wortel van zijn kwaad is: niet 
luisteren naar Gods Woord; dit heeft hem 
ertoe gebracht God niet meer lief te hebben 
en dus de naaste te verachten. Gods Woord 
is een levende kracht die in staat is bekering 
op te wekken in het hart van de mensen en 
de persoon opnieuw te richten op God. Zijn 
hart sluiten voor de gave van God, die 
spreekt, heeft ten gevolge dat men zijn hart 
sluit voor de gave van een broeder of een 
zuster.’  

Vastenactie 
Dit jaar is ons campagneproject El Salvador. Het leven in de hoofdstad San Salvador is voor 
kinderen heel gevaarlijk. De zusters van de Beschermengel hebben in de wijk Popotlan een 
jeugdhuis opgericht. Iedereen weet dat dat huis van de zusters is en de kinderen hier dus veilig 
komen om te spelen en om lessen te volgen. Ook krijgen de kinderen een gezonde maaltijd, 
zodat ze met een gevulde maag naar huis gaan. De zusters willen het jeugdhuis graag 
uitbreiden, maar daar is geld voor nodig.  
De opbrengst van de collecte die in het weekend van 1/2 april in alle parochiekerken werd 
gehouden en de opbrengst van uw bijdrage via het vastenzakje is bestemd voor dit project. In 
de parochiekerken treft u een bus of een doos aan waarin u het vastenzakje kunt deponeren. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Bisdombedevaart  
naar Lourdes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de herfstvakantie van dit jaar gaat ons bisdom 
opnieuw op bedevaart. Ditmaal nodigt onze 
bisschop ons uit om van 14 tot 21 oktober met hem 
naar Lourdes gegaan. Dit bedevaartsoord aan de 
voet van de Pyreneeën brengt jaarlijks miljoenen 
pelgrims uit de hele wereld samen. 
Mgr. De Korte heeft de wens uitgesproken dat deze 
bedevaart een echt diocesaan karakter zal dragen. 
Daartoe nodigt hij alle geledingen van het bisdom 
uit mee op bedevaart te gaan. “Op onze bedevaart 
kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons 
geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen 
voor inzet in onze eigen geloofsgemeenschappen. 
In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de 
Kerk opbouwen”, aldus de bisschop. 
 
Ontmoeting is een belangrijk element in de 
bedevaarten die het bisdom ’s-Hertogenbosch 
organiseert. Ook in 2017 staat ontmoeting centraal 
in Lourdes: in dit geval de ontmoeting met Maria en 
via haar de ontmoeting met de Levende Heer. 
Maar ook voor onderlinge ontmoeting is volop 
gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tijdens de 
bedevaart goed kennen, zo is de ervaring.  
 
Het zou fijn zijn wanneer een mooie delegatie uit 
alle parochies van ons bisdom mee op pelgrimage 
gaat en zo een belangrijke bijdrage levert aan de 
diocesane bedevaart. 
 
Voor meer informatie over de bedevaart mail naar 
Freek van Genugten via  
 
http://bisdomdenbosch.nl/Paginas/Bereikbaarheid-
Bisdomkantoor.aspx 
 
 
 

 

Aanvragen rondleidingen St. 
Jan de Doperkerk komen 
weer op gang 
 
Het voorjaar nadert, mensen maken weer plannen 
voor vakanties, uitstapjes en andere activiteiten. 
 
Dat gebeurt zowel bij gezinnen, families, 
buurtgenoten, (oud-)collega’s als verenigingen. 
Een van de leuke, mogelijke activiteiten dichtbij 
huis is een rondleiding van ca. een uur in onze St. 
Jan de Doperkerk.  
We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het 
voor veel van de hiervoor genoemde groepen een 
verrassende en boeiende ervaring is om eens o.l.v. 
een rondleider te worden geïnformeerd over onze 
toch wel heel bijzondere Neo-Byzantijnse kerk. De 
afgelopen twee jaar hebben reeds zo’n 50 groepen 
met in totaal ca. 800 mensen deze kerk op die 
manier beter leren kennen en waarderen. 
Een resultaat dat, naast de zaterdagmiddag-
openstelling en de maandelijkse concerten op 
zondagmiddag, direct bijdraagt aan de toe-
nemende bekendheid van en waardering voor de 
St. Jan de Doperkerk. Gezamenlijk zorgen deze 
activiteiten voor veel extra bezoekers. Een 
resultaat dat, naast het realiseren van de financiële 
uitdaging, bijdraagt aan het realiseren van die 
andere belangrijke doelstelling van de Stichting 
Vrienden van  
St. Jan de Doper, te weten: meer mensen kennis 
laten nemen en vertrouwd te doen geraken met dit 
unieke gebouw. 
We nodigen daarom ook, en misschien wel vooral, 
onze eigen parochianen uit om eens een keer met 
een groep(je) zo’n rondleiding te boeken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Henk Passier 
 
 
Boeken rondleidingen 
 
Rondleidingen kunt u boeken bij het 
Parochiesecretariaat: 
 
Tel.: (0416)-333531   
Open: ma t/m do van 09.00 tot 12.30 uur 
 
of via het contactformulier: 
 
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/ 

http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
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De zevende editie van The Passion wordt op 
donderdag 13 april gehouden in Leeuwarden. 
Burgemeester Fred Krone: “Leeuwarden heet 
The Passion van harte welkom! We hebben 
met Provincie Fryslân en de gezamenlijke 
Leeuwarder kerken de handen ineen gesla-
gen om publiek en televisiekijkend Neder-
land in 2017 te ontvangen op het Wilhelmi-
naplein. Dit plein vormt een fantastisch decor 
voor het bijzondere verhaal van de laatste 
uren van Jezus”, blikt hij alvast vooruit. 
 
 
The Passion vormt voor Leeuwarden de op-
maat naar een bijzondere periode, aangezien 
de stad is uitgeroepen tot culturele hoofdstad 
van Europa in 2018. The Passion vertelt over 
de laatste uren van het leven van Jezus, zijn 
dood en opstanding. Bekende Nederlanders 
vertolken de rollen van Jezus, Maria, Petrus, 
Judas, de verteller en verslaggever. De ver-
slaggever loopt mee met de processie, waar-
bij een stoet mensen het verlichte kruis door 
de stad naar het centrale plein toedragen.  
 
Eerder waren de steden Gouda, Rotterdam, 
Den Haag, Groningen, Enschede en Amers-
foort gastheer voor het televisie-evenement. 
The Passion wordt in 2017 voor de zevende 
keer gehouden en is een samenwerking 
tussen de omroepen EO en KRO-NCRV, de 
Protestantse Kerk Nederland en het Bijbel-
genootschap.  
 
EO-directeur Arjan Lock: “The Passion heeft 
in zijn bestaansgeschiedenis een steeds 
diepere betekenis gekregen voor heel veel 
mensen. Dat komt omdat The Passion scherp 
afsteekt tegen de tijdgeest die aan het ver-
anderen is. In tijden van verwijdering en 
polarisatie is het verhaal van Jezus een ver-
haal van verbinding en hoop. Zijn leven, 
sterven en opstanding zijn een onuitputte-
lijke bron van inspiratie en hoop.” 
 
 
KRO-NCRV Mediadirecteur Taco Rijssemus: 
“Friezen zijn van oudsher trotse mensen. Ik 
ben trots op The Passion, het evenement dat 

saamhorigheid brengt. En dat hebben we 
hard nodig, zeker in deze tijd van tegenstel-
lingen. Tussen jong en oud. Tussen stad en 
platteland. Wij brengen het eeuwenoude 
verhaal van verbinding dit jaar met een Fries 
tintje vanuit Leeuwarden.” 
 
 
Meer dan televisie 
Op Witte Donderdag 13 april a.s. is de uit-
zending live te zien om 20.30 uur op NPO 1. 
The Passion is inmiddels veel meer dan een 
televisieuitzending. Zo kan online deelgeno-
men worden aan de virtuele processie, is er 
een gratis digitaal veertigdagenabonnement 
en organiseren lokale kerken en parochies 
hun eigen lokale activiteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cast voor de komende editie werd eind 
februari bekendgemaakt: 
 
Verteller: Remco Veldhuis 
Verslaggever: Kefah Allush 
Jezus: Dwight Dissels 
Pilatus: Johnny Kraaikamp jr. 
Maria: Elske DeWall 
Petrus: Omri Tindal 
Judas: Roel van Velzen 
 
The Passion wordt in opdracht van de EO en 
KRO-NCRV geproduceerd door 
Eye2EyeMedia. 
 
https://www.npo.nl/artikelen/the-passion-
2017 

Elske DeWall: Maria 
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Kruiswegstaties  
St. Bartholomeuskerk  
in Waspik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunstenaar 
Charles Vos 
 
 
 
In de St. Bartholomeuskerk hing vanaf 1903 een 
geschilderde kruisweg van Grips. Pastoor Rover 
vond deze ‘foeilelijk’. De parochianen boden hem bij 
gelegenheid van zijn zilveren priesterfeest in juni 
1952 een nieuwe kruisweg aan.  
In 1952 werd contact gezocht met Charles Vos. Het 
kostte overredingskracht om hem zover te krijgen 
om de kruiswegstaties te maken. Hij heeft de 
kruisweg niet kunnen voltooien doordat hij in 1954 
kwam te overlijden.  
Pastoor Rover heeft toen overlegd met de pastoor 
van de kerk van Genhout (Zuid-Limburg) om van 
deze toestemming te krijgen om de Genhoutse 
kruisweg na te mogen maken.  
 
De kruisweg van Genhout werd overgegoten in gips 
en Jan Balendong (de assistent van Vos) heeft de 
staties vervolgens in eiken gekapt.  
 
Pastoor Rover schrijft in de Memoriale Parochiae: 
“Eind 1955 hangen er 11 nieuwe staties in de kerk 
als kopie van Genhout plus de drie eerste door 
Charles Vos gemaakt tijdens zijn ziekte, die nu nog 
vervangen zullen worden.” De pastoor was ervan 
overtuigd dat deze kruisweg geen kopie maar een 
origineel is. Al is hij gemaakt naar die van Genhout, 
hij werd gekapt door de heer  Balendong, die alles 
kapte voor Charles Vos. Ook al zou hij nog tijdens 
het leven van Charles Vos gemaakt zijn, zou hij 
door de heer Balendong zijn uitgehouwen omdat 
Charles alleen maar boetseerde. Charles Vos  
is en blijft de ontwerper en de heer Balendong de 
uitvoerder.  
Jan Balendong werd op 17 juli 1889 te Maastricht 
geboren en overleed aldaar op 21 april 1965.  
 
De kruiswegstaties van eikenhout zijn alle voorzien 
van een banderol met tekst. Aan de linkerzijde is in 
een opening een kruis geplaatst. Aan de 
rechterzijde is eveneens een opening, maar daar is 

geen kruis geplaatst. De afbeeldingen zijn ca 65 cm 
breed en 45 cm hoog.  
 
Enkele afbeeldingen van de kruisweg 
��

 
 
3e statie: Eerste val 

 

6e statie: Veronica droogt Jezus aangezicht 
 

 

14e statie: Graflegging 

http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kunstenaars/vos-charles
https://www.charlesvos.nl/religieuze-werken/kruiswegstaties/st-bartholomeus-waspik
http://wikivisually.com/lang-nl/wiki/Jan_Balendong
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Eerste  

H. Communie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eerste H. Communieviering  
St. Antonius – Waalwijk 
 

Zondag 14 mei 2017 
Tijd: 10.00 uur 
 
Communicanten: 
 

Tess van Beijnen  
Anthony van Bockel  
Lisa Boom  
 
David Cohen 
Jace Davidson 
Joey Davidson  
 
Lars Gruijthuijsen 
Huub van Heesch  
Luca van Helvoirt 
  
Anne Hoffmann  
Luciano van den Hoven  
Maja Kobs  
 
Justin Luiken  
Daan Maaijwee  
Jordy Mans  
 
Jade Medel-Espinoza  
Beau Rampersad  
Femke Reuser  
 
Jip van der Schans  
Kay Selier  
Daan Span  
 
Laurens van der Staak  
Giacomo Tessore  
Teun van Tetering  

Gijs Theeuwen 
Isa de Werd  
Mats Widdershoven  
 

 
 

Eerste H. Communieviering   
St. Jan – Waalwijk 
 

Zondag 21 mei 2017 
Tijd: 10.00 uur 
 
Communicanten: 
 

Tessa Bool  
Louis Damen  
Chloë Faro  
 
Sjoerd van den Heuvel  
Maxime de Kort  
Ted de Louw  
 
Yfke de Louw  
Faiya van Mook  
Julie van Rijzewijk  
 
Aleksander Stasik 
Gianno Dean Stevens  
Djeviano Storimans  
 
Annya van de Velden  
Laura van de Velden  
Bram Verhoofstad  
 
Lara van de Wiel  
Sam Zijlmans  

 

 
 

Eerste H. Communieviering  
St. Bartholomeus – Waspik 
 

Hemelvaartsdag 
Donderdag 25 mei 2017 
Tijd: 10.30 uur 
 
Marre Bonninga  
Robin Donks  
Jasper de Graauw  
 
Layla Meulensteen  
Sven Mureau 
Suzan Pijnenburg  
 
Bram Verboven  
Jort Verboven  
Stan Verduyn  
Anoek de Wit  

Betekenis van de Eerste 
Communie 
 

Wij vieren de eucharistie als 
herinnering aan Jezus. Bij het 
Laatste Avondmaal brak 
Jezus met zijn leerlingen het 
brood en deelde de beker 
met wijn en zei tot hen: ‘Doe 
dit tot Mijn gedachtenis’. Als 
wij nu de eucharistie vieren, 
worden we herinnerd aan wat 
Jezus heeft gedaan. Wij ont-
vangen deze communie als 
gave van God.  
Communie betekent letter-
lijk: gemeenschap. Door te 
communie te gaan, nemen 
we dus deel aan de gemeen-
schap van Jezus en zijn kerk. 
Bij de Eerste Communie 
nemen de kinderen voor de 
eerste keer feestelijk deel 
aan deze maaltijd van Jezus 
Christus. 
 
Eén van de zeven 
sacramenten 
 

De R.K. Kerk kent zeven sa-
cramenten. Het zijn tekens 
van ons gezamenlijk geloven 
in God en van Gods geloof in 
ons. Drie daarvan zijn de zo-
genoemde initiatiesacramen-
ten. Het zijn de sacramenten 
waardoor gelovigen lid wor-
den van de geloofsgemeen-
schap. Deze drie zijn de 
doop, de eucharistie en het 
vormsel.  
De andere sacramenten zijn 
het huwelijk, het priester-
schap, de biecht en de zie-
kenzalving. 
 
Voorbereiding op de 
Eerste Communie 
 

Tot aan de ‘grote dag’ – de 
feestelijke viering van de 
Eerste H. Communie – vindt 
er eerst een voorbereiding 
plaats vanuit de parochie. Dit 
gebeurt door een aantal 
bijeenkomsten voor zowel de 
ouders als de kinderen. In 
Waalwijk maken we hiervoor 
gebruik van het project ‘Gods 
grootste geschenk’. 
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Nieuws van onze 

communicanten 
We zijn nu begonnen aan de voorbereidingen 
op het belangrijkste feest van het kerkelijk 
jaar, PASEN.  
 
Deze voorbereidingstijd wordt ook wel de 
VEERTIGDAGENTIJD genoemd en loopt van 
ASWOENSDAG tot PASEN. Samen met onze 
ouders hebben we op een avond het Sacra-
ment van de VERZOENING gevierd. We lezen 
nu veel in de Bijbel. Zo leren we steeds meer 
over Jezus en zijn Blijde Boodschap voor alle 
mensen. 
Op een zaterdagmiddag waren we uitgeno-
digd in de St. Jan. Samen met onze ouders 
konden we, door een puzzeltocht te maken, 
veel zien en te weten komen. 
  
Nu gaan we de GOEDE WEEK vieren. De 
week die ons naar het Paasfeest brengt. We 
beginnen PALMZONDAG om 10 uur in de  
St.-Jan. Onze zelf gemaakte Palmpasenstok 
mogen we dan meebrengen. De pastoor zal 
deze dan zegenen. In deze viering worden 
ook de palmtakken gezegend en uitgedeeld. 
In de sacristie gaan wij kijken naar een dia-
serie over het lijden van Jezus, terwijl de 
mensen in de kerk, dit verhaal horen uit de 
bijbel. Onze Palmpasenstok brengen we na 
de viering naar iemand die wel een lief ge-
baar gebruiken kan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze week oefenen 12 kinderen voor 
WITTE DONDERDAG. In de St. Antoniuskerk 
wordt om 18.00 uur het LAATSTE AVOND-
MAAL van Jezus en de 12 APOSTELEN uitge-
beeld.  
Jezus wil zijn Apostelen, maar ook ons, iets 
leren als hij zijn vrienden de voeten wast: 
“Help elkaar waar je dat kunt!” 
 

GOEDE VRIJDAG is de dag waarop wij 
herdenken dat Jezus voor ons stierf aan het 
Kruis. Dit is een droevige dag maar toch is 

het ook een Goede Vrijdag want hierna komt 
PASEN.  
 
Dit is het feest van LEVEN ! Jezus Leeft!!! Het 
is het feest van Licht en Eeuwig Leven.  
 
Christus het Licht wordt in de Paasnacht in 
de kerk binnengebracht. Het is de PAAS-
KAARS waaraan ook wij ons kaarsje mogen 
aansteken. We vieren het om 21.00 uur in de 
St. Antoniuskerk. Voor veel kinderen is dit 
misschien wat laat en ook een te lange 
viering. Op zondagmorgen om 10 uur in de 
St. Jan kun je dit feest ook meevieren. 
 
We wensen iedereen een mooie tijd van 
voorbereiding toe en een ZALIG PASEN!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ton Lansdaal nieuwe opbouw-werker 

bisdom ’s-Hertogenbosch 
 
Ton Lansdaal (36) treedt per i juni in dienst 
als opbouwwerker bij het bisdom van ’s-Her-
togenbosch. Hij krijgt een voltijds aanstel-
ling. 
 

Lansdaal werkt nu nog als beleidsmedewer-
ker Maatschappelijke Ondersteuning bij de 
gemeente Bunschoten. Hij studeerde be-
stuurskunde in Enschede en Maarssen. In 
zijn vrije tijd is hij daarnaast (bestuurlijk) 
actief in zijn geboortedorp Druten, onder 
meer voor de parochie H. Franciscus en  
H. Clara. 
 

Als opbouwwerker zal Lansdaal zich bezig- 
houden met het ondersteunen en begeleiden 
van besturen en pastorale teams bij de 
implementatie van de parochiefusies, de op-
bouw van vitale parochies en de onderlinge 
samenwerking. 
 

Bisschop Gerard de Korte had het voornemen 
tot het aanstellen van een kerkelijk opbouw-
werker vorig jaar al aangekondigd in het 
diocesane beleidsplan ‘Samen bouwen in 
vertrouwen’. 

�



 

- 8 - 

 

 
 

 

 

 
 

Contact 
 

Voor allerlei zaken die onze 
parochie betreffen, kunt u contact 
opnemen met het 
parochiecentrum via de website: 
www.sintjanwaalwijk.nl/contact/se
cretariaat/ 
 
Geef als onderwerp op: 
 Secretariaat 
 Kerkhof 
 Financiën 
 Kerkleden 
 Vrijwilligers 
 Redactie parochieblad 
 Drukwerk 
 Curico – Stichting M.O.V. 
 
Vacature hoofd communicatie 
bisdom ingevuld 
 
Per 1 maart 2017 is Joost Goes 
door de bisschop van ’s-
Hertogenbosch aangesteld tot 
hoofd communicatie van het 
bisdom. De aanstelling past in de 
voornemens van de bisschop. 
Het betreft een halftime functie.  
Goes is 42 jaar en woont met zijn 
gezin in Vleuten. Hij heeft 
journalistieke ervaring bij EO en 
de KRO/RKK, was daarvoor 
persvoorlichter van de 
kerkprovincie en heeft daar toen 
veel ervaring opgedaan rond de 
Wereldjonge-rendagen 2005 in 
Keulen. De laatste jaren werkte 
Goes als projectleider en 
communicatieadviseur bij 
Mensen met een Missie in Den 
Haag. Goes zal de contacten met 
de pers onderhouden, de interne 
en externe communicatie behe-
ren, een huisstijl ontwikkelen en 
de staf adviseren over 
communicatie. 
 
 
 

Deurcollecte  
Curicó (Chili) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het weekend van 22/23 april 
a.s zal in onze parochiekerken 
een deurcollecte worden 
gehouden voor onze 
medemensen in de parochie 
Cristo Resucitado in Curicó 
(Chili). De opbrengst van deze 
collecte is bestemd voor warme 
maaltijden voor de allerarmsten 
in die wijk.  
Graag willen wij hier de gulle 
(anonieme) schenker bedanken 
voor de mooie bijdrage die de 
MOV-groep in de bus achter in 
de St. Antoniuskerk aantrof. 
 
Nieuwe datum lezing Erik 
Borgman 
 

Erik Borgman zou op 16 februari 
een lezing houden, maar was 
ziek. Hij houdt alsnog zijn lezing 
over de toekomst van de kerk op 
woensdag 10 mei in 
zalencentrum  
’t Anker bij de Ambrosiuskerk om 
20.00 uur. De katholiek Borgman 
is hoogleraar in Utrecht en 
schreef het boek ‘Waar blijft de 
kerk’. ‘Liefde is de enige uitweg 
voor de kerk’, schrijft hij. De 
lezing wordt georganiseerd door 

de Protestantse Gemeenten 
Midden-Langstraat.  
U bent van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boeken geschreven door Erik 
Borgman.  
 
Parochieblad 

 
Het laatste parochieblad van dit 
werkjaar - het Pinkster-nummer - 
verschijnt op 30/31 mei 2017. 
Kopij voor dit nummer kunt u 
inleveren op het parochiecentrum 
(De Genestetstraat 1, Waalwijk) 
of via de site: 
www.sintjanwaalwijk.nl/contact/se
cretariaat/  
 
(Sluitingsdatum: 17 mei a.s.) 
 
Chrismamis  
St. Jan Den Bosch 

 
Op woensdag vóór Witte 
Donderdag, 12 april 2017, wordt 
om 19.00 uur in de Sint-
Janskathedraal van  
Den Bosch de Chrismamis 
gecelebreerd door mgr. De Korte.  
 
Tijdens de Eucharistieviering 
vindt de zegening plaats van de 
olie voor de zieken en ge-
loofsleerlingen, alsook de wijding 
van het Chrisma voor het 
doopsel, het vormsel, de 
priesterwijding en de consecratie 
van kerken en altaren.  
 
De dekens zullen vanuit de 
kathedraal de heilige Oliën 
meenemen en in hun eigen 
dekenaat verdelen. In de 
dekenale regio Waalwijk-
Heusden-Zaltbommel gebeurt dit 
de volgende dag in het 
parochiecentrum te Waalwijk. 

K
o

rt
 

 

Curicó 

 

http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
https://www.bol.com/nl/c/boeken-erik-borgman/10744/N/8299/
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Licht is nooit vergeefs. Een paasgedachte 

Op 7 april 2014 werd bekend dat de Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt in Syrië door pis-

toolschoten in het hoofd om het leven was gekomen en nog dezelfde dag was begraven op het 
terrrein van het jezuïetenklooster in Homs. Het had een grote impact. Er waren allerlei inter-

views, verslagen en reportages. Hij werd op 9 april 2014 door paus Franciscus herdacht tij-
dens de algemene audiëntie. Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon 

reageerde op de dood van Frans van der Lugt. Op 25 april 2014 was er een grote herdenking 
in Amsterdam, met familie, jezuïeten en de minister van buitenlandse zaken. Er viel over te 

praten, en dat werd ook gedaan. Maar je kunt er ook over zwijgen. Dan wordt het een soort 
Paasverhaal.  
 

Ikoon 
 

Want Frans maakte duidelijk waar Pasen over gaat. Frans was/is een sprekend beeld, een 
ikoon, van Pasen. Hij beeldde het uit zoals een kerststal doet voor Kerstmis.  

Frans had besloten bij ‘zijn mensen’ te blijven – bij de inwoners van de belegerde stad  
Homs – en hun precaire situatie te delen. Hij wilde hen beschermen, voor hen bemiddelen en 

bovenal solidair zijn met hen. In zijn ziel was het helder geworden dat hij moest blijven. Zo 
was er ook licht temidden van de honger, de spanningen, het onrecht: het licht van de 

naastenliefde. Dat licht is in hem blijven branden.  
 

Het licht van Pasen 
 

Dat licht is het licht van Pasen. In de liturgie van de Paasnacht wordt dat licht naar binnen 

gedragen. Het wordt getoond, bezongen – ‘licht van Christus’ -, bewierookt en gedeeld. Het 
licht symboliseert het leven van Jezus: hij werd gemarteld en gedood, maar bleek op wonder-

lijke wijze levend. 
De christelijke theologie heeft soms veel nadruk gelegd op het buitengewone van de 

verrijzenis. Dan zegt men dat het onmogelijke gebeurd is, en dat de dode ‘echt’ leeft. Je kunt 
het ook eenvoudiger en spiritueler zeggen: Jezus heeft een licht in zich gedragen, Gods 

liefdeslicht, en dat licht heeft hij laten branden tot het einde. Toen bleek tot aller verrassing 

dat licht te blijven stralen.  
 

Licht is nooit vergeefs 
 

Van dat Pasen is Frans een ikoon. Dat Pasen is zo wonderlijk eenvoudig als deze pater jezuïet, 
die op zijn oude dag ervoor kiest bij zijn mensen te blijven, ondanks de dreiging van geweld 

en van de hongerdood. Hij was simpelweg trouw aan het goede, aan het licht, en hij 
vertrouwde erop dat trouw aan het goede altijd ergens uitkomt.  

Tot zo’n Pasen worden wij allen uitgenodigd: om licht te zijn, en om te geloven dat licht nooit 

tevergeefs is.  
Jos Moons, jezuïet  

http://www.jezuieten.org/nl/nieuw/frans-van-der-lugt-sj-slachtoffer-van-de-belegering-van-
homs 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Frans  
van der Lugt 

 
Den Haag, 10 april 1938 

Homs (Syrië), 7 april 2014 

http://www.jezuieten.org/nl/nieuw/frans-van-der-lugt-sj-slachtoffer-van-de-belegering-van-homs
http://www.jezuieten.org/nl/nieuw/frans-van-der-lugt-sj-slachtoffer-van-de-belegering-van-homs
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St. Antoniuskerk 
 
 
Zaterdag 8 april 2017 
 

Palm- of Passiezondag 
 

18.30 uur:  

Eucharistieviering / 
Palmwijding 
 

Zang: Noisy People (liederen uit 

Jesus Christ Superstar) 
 

 

 

 

Donderdag 13 april 2017 
 

Witte Donderdag 
 

18.00 uur:  

Eucharistieviering met 

communicanten 
Zang: Samenzang 

 

19.30 uur: 

Eucharistieviering  

Zang: Gemengd koor St. Jan 
 
 
 
 

Vrijdag 14 april 2017 
 

Goede Vrijdag 
 

11.00 uur: Kruisweg 
Zang: Samenzang 

 

15.00 uur: Kruishulde 

Zang: Gemengd Antoniuskoor 
 
 

 
 

Zaterdag 15 april 2017 
 

Pasen 
 

21.00 uur:  

Paaswake 

Zang: Gemengd Antoniuskoor 

 
 

 

 

 
 

 

St. Bartholomeuskerk 

 

 
Zondag 9 april 2017 
 

Palm- of Passiezondag 
 

10.00 uur: 
Eucharistieviering / 

Palmwijding 

Zang: Theresiakoor 

 
 

Woensdag 10 april 2017 
 

09.00 uur: Eucharistieviering 
 

 

Donderdag 13 april 2017 
 

Witte Donderdag 
 

19.00 uur: 

Eucharistieviering 
Zang: Bartholomeus herenkoor 

 

 
Vrijdag 14 april 2017 
 

Goede Vrijdag 
 

15.00 uur: Kruisweg 

Zang: Samenzang 
 

19.00 uur: Kruishulde 

Zang: Bartholomeuskoor 

 
 
Zaterdag 15 april 2017 
 

Pasen  
 

21.00 uur: Paaswake 
Zang: Bartholomeuskoor 

 

 

Zondag 16 april 2017 
 

Eerste Paasdag 
 

10.00 uur: Eucharistieviering 

Zang: Theresiakoor 
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St. Janskerk 
 

Zondag 9 april 2017 

 
Palm- of Passiezondag 
 

10.00 uur: 
Eucharistieviering / 

Palmwijding /  

kindernevendienst 

 

Zang: Gemengd koor St. Jan 

 
 

 
 

Vrijdag 14 april 2017 

 
Goede Vrijdag 
 

11.00 uur: Kruisweg 

Zang: Gemengd koor St. Jan 
 

 
 

 

 

Zondag 16 april 2017 
 
Eerste Paasdag 
 

10.00 uur: Eucharistieviering 

Zang: Gemengd koor St. Jan 

 

 

 
 

Maandag 17 april 2017 

 

Tweede Paasdag 

 

10.00 uur: Eucharistieviering 

Zang: Samenzang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Attentie! 
 

In de Goede Week komen de doordeweekse eucharistievieringen  

in de St. Antoniuskerk (donderdag om 09.00 uur) en in de St. Janskerk 
(vrijdag om 09.00 uur) te vervallen. 

  
Rond het middaguur  

werd het donker in  

het hele land doordat  

de zon verduisterde.  

De duisternis hield  

drie uur aan.  

Toen scheurde het  

voorhangsel van de  

tempel doormidden.  

En Jezus riep  

met luide stem:  

‘Vader in uw handen  

leg ik mijn geest.’ 

Toen hij dat  

gezegd had, blies hij  

de laatste adem uit. 
 

Lucas 

 



 

- 12  - 

 

Liturgiekalender  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Doordeweekse Eucharistievieringen 
 

    Dag                     Kerk                       Tijd 
 

Dinsdag Antoniushof - kapel 

(naast hoofdingang, links 

18.30 uur 

 

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 
 

Beloken Pasen  
 
 

Za 22 apr 18.30 St. Antonius* Noisy People 

 

Zo 23 apr 10.00 St. Bartholo- 

meus* 

Samenzang 

Zo 23 apr 10.00 St. Jan* 

 

Samenzang 

 

* Collecte Curicó (Chili) 

 
3e zondag van Pasen 
 

 

za 29 apr 18.30 St. Antonius 

 

Gemengd 

Antoniuskoor 

Zo 30 apr 10.00 St. Bartholomeus Samenzang 

 

Zo 30 apr 10.00 St. Jan Herenkoor 

St. Jan 

 
4e zondag van Pasen 
 
 

Za 6 mei 18.30 St. Antonius* Samenzang 

 

Zo 7 mei 10.00 St. Bartholo- 

meus* 

Theresiakoor 

Zo 7 mei 10.00 St. Jan* Herenkoor 

St. Jan 
 

* Collecte Roepingenzondag 

5e zondag van Pasen 
 

 

Za 13 

mei 

18.30 St. Antonius Gemengd 

Antoniuskoor 

Za 13 

mei 

19.00 St. Bartholomeus 

 

Gezinsviering  

met communi-

canten 

 

The Future 

Zo 14 

mei  

 

10.00 St. Jan Herenkoor 

St. Jan  

Zo 14 

mei 

10.00 St. Antonius 

 

Eerste Heilige 

Communie 

 

Samenzang 

 

 

 

6e zondag van Pasen 
 

 

Za 20 

mei 

18.30 St. Antonius  

 

Noisy People 

Zo 21 

mei 

10.00 St. Bartholo- 

meus  

Bartholo- 

meuskoor  

Zo 21 

mei 

10.00 St. Jan  

 

Eerste Heilige 

Communie 

Samenzang 

 

 

 

Hemelvaart van de Heer 
 
 

Do 25 

mei 

10.30  St. Bartholo- 

meus 

 

Eerste Heilige 

Communie 

The Future 

Do 25 

mei 

10.00 St. Jan Gemengd 

koor St. Jan 

 
 

 

7e zondag van Pasen 
 
 

Za 27 

mei 

18.30 St. Antonius Gemengd 

Antoniuskoor 

 

Zo 28 

mei  

 

10.00 St. Bartholo- 

meus 

 

Samenzang 

Zo 28 

mei 

 

10.00 St. Jan 

 

Samenzang 

 

Pinksteren 
 

Za 3 juni 18.30  St. Antonius Noisy 

People 

 

Za 3 juni 19.00 St. Bartholo- 

meus 

The Future 

 

Zo 4 juni 10.00 St. Jan 

 

Gemengd 

koor St. Jan 

 
 

 

Tweede Pinksterdag 
 
 

Ma 5 juni 10.00  St. Jan 

 

Samenzang 

 

 

 



 

- 13  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuele berichten uit onze parochie  

treft u aan op de website: 

www.sintjanwaalwijk.nl 

  

 

 

Jezelf trouw blijven 

 

Jezelf trouw blijven 
 

Enkele weken geleden had ik een gesprek met iemand met dit als onderwerp: Blijf jezelf trouw. 
Eenmaal thuis gekomen bedacht ik hoe moeilijk dit eigenlijk is. Hoe vaak komt het niet voor 

dat ik mijn mening maar voor me hou om confrontaties uit de weg te gaan. Dat ik zwijg, omdat 
ik denk dat de ander toch niet naar me zal luisteren. “Als je toch niet tot iemand kan doordrin-

gen, heeft het helemaal geen zin om te proberen die te overtuigen” zei iemand tegen mij. Maar 
van de andere kant: Als je maar blijft zwijgen ben je eigenlijk mede schuldig aan de misdaden 

die een ander begaat. Hoe vaak hebben we het niet gezien in het verleden en ook nog in het 
heden? Misdaden tegen de menselijkheid kunnen worden begaan omdat de meerderheid maar 

zwijgt en bewust de andere kant opkijkt. We zagen het al bij Petrus in het lijdensverhaal: Tot 3 

maal toe verloochende hij zijn vriend en leider. Maar wie zijn wij om hem te veroordelen? Als 
ons eigen hachje gevaar loopt, zullen de meesten van ons zwijgen.  

 
Met mijn gesprekspartner had ik het echter vooral over onze levenswijze. Zoals ik al vaker heb 

beschreven, ben ik ook daarin behoorlijk wisselvallig: De Gerri die de ene dag zielsgelukkig in 
haar oude kloffie en met ècht niet elegante wandelschoenen aan geniet van de wonderen van 

de natuur kan het weekend daarna even gelukkig in een vijfsterrenhotel op hoge hakken ge-
nieten van een glaasje champagne. De ene Gerri is niet echter dan de andere Gerri, ik ben het 

allebei. Even zo goed kan ik zeer geïnteresseerd zijn in literatuur, kunst en cultuur, maar thuis 

op de bank wegdromen in een chicklit. De “Shopaholic-serie” is daarbij favoriet: ik herken me-
zelf wel in de hoofdpersoon. Het zijn deze schijnbare tegenstellingen die mij hebben gemaakt 

tot de persoon die ik nu ben. Vaak merk ik dat er mensen zijn die niet willen geloven dat ik al 
die verschillende kanten in mezelf kan verenigen. “Jij bent niet zo; jij bent niet zo’n kakker”. 

Jawel hoor, ik ben het wel, misschien geen kale kakker, maar toch: Ik hou van glamour en glit-
ter. Niet voor niets noem ik mezelf af en toe ‘Gerri Glitter’. En uiteraard zijn er ook mensen die 

wellicht niet geloven dat ik niet bang ben om vieze handen te krijgen; dat ik bereid ben om 
hard te werken; dat ik kan genieten van kamperen zonder enige luxe. Waar het me vooral over 

gaat is dat ik mezelf niet schaam voor welke kant dan ook; dat mijn ene kant niet neerkijkt op 

mijn andere kant. Ik denk daarbij nog steeds aan dat voorval tijdens mijn studie: Het was na-
tuurlijk “not done” voor neerlandici om streekromans te lezen… tot de meest charismatische 

docent Toon Kortooms prees als een van de belangrijkste schrijvers: De volgende dag liep ie-
dere student met “Beekman en Beekman” onder de arm. Ik ben tevreden als ik aan het einde 

van de dag mezelf in de ogen kan kijken en zeggen: Ik heb mezelf niets voorgelogen en mezelf 
niet bedrogen. Ik ben mezelf trouw gebleven.  
 

Gerri 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
 

 

 

 

 

 

http://www.sintjanwaalwijk.nl/
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Bedevaart naar  

Elshouts Wonderbare Moeder 
 

Dinsdag 16 mei 2017 ’s avonds 

We gaan weer op pad 
Met de zeer geslaagde pelgrimage naar Den Bosch in september 

2016 nog in het achterhoofd, organiseert de parochie Sint Jan de 
Doper in mei 2017 opnieuw een bedevaart. Op dinsdag 16 mei 

pelgrimeren we naar Elshout.  

 
Parochianen en ook anderen zijn van harte welkom. Speciaal uit-

genodigd om met ons mee te gaan zijn communicanten en vor-
melingen van dit en voorgaande jaren, hun ouders, en de tiener-

groep in oprichting. Ook zullen bewoners van Antoniushof deel-
nemen. 

 

Pelgrimeren 
Pelgrimeren hoort bij het christelijk geloof. Vanaf de eerste eeuwen na Christus trokken 
Christenen naar Jerusalem om in de kerk van het Heilig Graf de palmtak te verwerven. Later in 

de middeleeuwen kwamen daar nog meer bestemmingen bij: Rome met de gekruiste sleutels 
van Sint Pieter en, natuurlijk, Santiago de Compostella met de schelp van Sint Jacob. Behalve 

de ‘grote’ doelen waren er vele andere pelgrimsbestemmingen.  
 

Religieuze ervaring 
Je kunt als pelgrim niet om de religieuze ervaring heen. Soms heb je een ervaring waarvan je 
niet kunt geloven dat die toevallig is: een kerk waar je ineens snapt waarom je op reis bent 

gegaan. Je vindt inspiratie door je, bijvoorbeeld, aan te sluiten bij de vroomheid van de mensen 

onderweg, door een kaarsje aan te steken bij een heilige, door neer te knielen in een kerk. Die 
dingen doen wat met je. Op zijn minst zetten ze je aan het denken. En tijd om te denken heb je 

onderweg gelukkig in overvloed. Een pelgrimstocht is een kans om ons geloof te verdiepen, 
inspiratie op te doen en de onderlinge band te versterken. 

 

Meimaand 
Mei is in de katholieke traditie de Mariamaand. Onze parochie besteedt in mei graag extra 

aandacht aan de devotie tot Maria. Een bedevaart naar een Maria-heiligdom hoort ook daarbij. 

Vanzelfsprekend raakt dit al onze parochianen, van jong tot oud, van communicanten en 
vormelingen tot ouderen, thuiswonend of in verzorgingstehuizen. Samen gaan we op weg naar 

Maria. 
 

Elshout 
Elshout is een druk bezocht pelgrimsoord in de Langstraat. Volgens de legende zou de bede-
vaart zijn ontstaan nadat Maria op de Gaarsweide was verschenen aan een dorstige boer, en 

hem drinkwater had aangeboden. Hier is ook een kapel gebouwd. De eerste documentatie van 
een bedevaart naar Elshout dateert uit 1495. Elshout is nog altijd een populaire regionale 

bedevaartplaats, want elke meimaand bezoeken zo'n 25.000 pelgrims O.L. Vrouw van Elshout. 

 
Gaat u mee? 

Er zijn mogelijkheden genoeg om op pelgrimstocht te gaan naar Maria in Elshout: te voet, op de 
fiets of, indien beide niet mogelijk zijn, met eigen vervoer. De parochie ziet u allen graag komen. 

Als gemeenschap krijgen we de kans om samen ons geloof uit te diepen met Maria in het 
middelpunt.  
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Programma        Programma 

wandelaars        fietsers 

 
 

 
 
 

17.15 u      Verzamelen wandelaars bij pastorie Grotestraat 285 

17.30 u      Vertrek wandelaars naar Elshout 

18.00 u      Verzamelen fietsers op Kerkplein bij de Sint-Jan in Waalwijk 

18.15 u      Vertrek fietsers naar Elshout 

18.45 u       Aankomst wandelaars in Elshout 

18.45 u      Aankomst fietsers in Elshout 

18.45 u       Aankomst overige deelnemers in Elshout 

19.00 u       Eucharistieviering 

20.00 u      Gemeenschappelijk koffiedrinken in parochiehuis ’t Rad 

20.30 u       Vertrek wandelaars terug naar Waalwijk 

20.45 u      Vertrek overigen naar Waalwijk 

21.15 u      Aankomst fietsers op Kerkplein bij Sint Jan 

21.45 u       Aankomst wandelaars bij pastorie Grotestraat 
 

 

Opgave 
Voor de organisatie vinden wij het fijn als u zich van tevoren aanmeldt. In onze kerken vindt u 

een opgaveformulier. U kunt het ook downloaden op onze website www.sintjanwaalwijk.nl of u 
belt met ons parochiecentrum 0416-333531 (ma. t/m do. 9.00-12.30 uur). Het formulier mag 

naar één van onderstaande adressen. 
 

Secretariaat 
De Genestetstraat 1, 5141 SN  Waalwijk,  

 
of via de site: http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/ 

 

 (0416) 333 531 (ma. t/m do. 9.00-12.30 uur) 

 
Oude pastorie Waspik (parochiekantoor) 

Kerkstraat 1C, 5165 CE  Waspik 
 

Pastorie Waalwijk 
Grotestraat 285, 5141 JT  Waalwijk 

 
 

 

 

Meimaand – Mariamaand in Elshout 

 

Een overzicht van de eucharistievieringen in de meimaand in Elshout treft u aan op de website 
 

 

www.wonderbaremoeder.nl 

  

 

http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
http://www.wonderbaremoeder.nl/
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Pausbezoek 

Colombia 
 

 
Paus Franciscus heeft 

voor september een 

apostolische reis naar 
Colombia gepland.  Daar wil hij naast 

afgevaardigden van de regering ook spreken 
met de leiders van het linkse guerillaleger 

FARC en met slachtoffers van de gewapende 
strijd tussen de regering en de FARC. Dat 

zegt bisschop Fabio Suescún Mutis, militair 
ordinatius in Colombia en hoofd van het 

pausbezoekcomité, in het dagblad El Tiempo. 
 

Paus Franciscus bezoekt Colombia van 6 tot 

en met 11 september. De paus komt vooral 
naar het Zuid-Amerikaanse land om het 

vredesproces te ondersteunen. Dat zei presi-
dent Juan Santos Calderón op 12 maart tij-

dens een persconferentie die hij samen met 
de Colombiaanse Bisschoppenconferentie in 

Bogotá had belegd.  
 

Motto 

Het pausbezoek, dat als motto ‘Laten wij de 
eerste stap zetten’ heeft, staat in het teken 

van de nationale verzoening in het door ge-
weld en drugshandel verscheurde land.  
 

Het exacte programma van de reis is nog 

niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de 

paus een bezoek zal brengen aan de 
hoofdstad Bogotá en de steden Villavicencio. 

Medelin en Catagena.  
 

Nobelprijs 
De Farc en Colombia sloten eind vorig jaar 

een akkoord dat een einde maakte aan 52 
jaar oorlog. Daardoor kwamen naar schatting 

220.000 mensen om. President Santos werd 
vanwege zijn bereidheid om aan een akkoord 

te werken gelauwerd met de Nobelprijs voor 

de Vrede.  
 

Verwacht wordt dat uiteindelijk meer dan 
6000 guerilla’s zich laten demilitariseren door 

in kampen van de VN hun wapens in te leve-
ren. Ongeveer 300 rebellen zullen de wapens 

niet neerleggen. 
 

Andere landen 

Paus Franciscus reist dit jaar ook naar andere 
landen: Portugal, India, Bangladesh en wel-

licht ook Egypte. 

Vijf dagen samen  

in Banneux Notre-Dame 
 

Jaarlijks wordt er een triduüm georganiseerd 

naar de Mariabedevaartplaats Banneux in 

België. De afgelopen jaren was de organisa-
tie in handen van pater Leek (rector Anto-

niushof), die eind december 2016 afscheid 
heeft genomen. Zijn taak is nu overgenomen 

door mevr. Ria van de Sande. Voor informa-
tie kunt u telefonisch contact opnemen via 

0416 – 334671.  
 

Wanneer? 

Het triduüm wordt gehouden van vrijdag  

1 september t/m dinsdag 5 september 2017.  
Opstapplaats: Antoniushof (Vredesplein). 
 

Kosten: 
Kosten all-in: € 280,- 

Inschrijving voor 1 mei a.s. 
 

Programma: 

 Eucharistie 

 Ziekenzegening 
 Bidweg 

 Biechtviering 

 Kaarsenprocessie 

 Getuigenissen 
 Praatgroepen 

 Gemeenschappelijke maaltijden 

 Ontspanningsavond 
 

De hospitaliteit biedt optimale 

ontvangstmogelijkheden: 

 Kamer met 2 bedden, douche en toilet, lift 
 

Het triduüm verzekert begeleiding: 

 dokter, apotheker 

 professionele verpleging 
 nachtwacht 

 vrijwillige begeleiders tijdens het hele  

  verblijf. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Het verhaal van Banneux/index.html 
 

 

 

 

Ontmoetingen 
met mensen  
die lijden. 

 
Openstaan voor 

de anderen. 

http://www.mariakoningin.nl/printable/activiteiten/bedevaarten/hetverhaalvanbanneux/index.html
http://colombia.jairobernal.com/paus-franciscus-brengt-in-2017-een-bezoek-aan-colombia/
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“Geen slecht resultaat na de actie van 2017” 

Resultaten, na de actie “Kerkbalans 2017”: 
 
 22,5%  heeft gereageerd op ons schrijven van begin januari 2017 
 12% van onze leden gaat meer bijdragen 
 Maar helaas gaat ook 1% minder bijdragen 
 Zeer tot onze spijt hebben 27 parochianen hun bijdragen gestopt 
 We hebben wel 6 nieuwe leden mogen begroeten 
 Alles samen goed voor een toename van € 3.520,- 
 106 parochianen gaan het parochieblad lezen vanaf onze website, hetgeen uiteindelijk ook een 

kostenbesparing gaat opleveren 
 Daarnaast is ook nog eens 2,25% van de bijdragers overgestapt naar het door ons laten incasseren 

van de gelden 
 
Al met al zijn wij niet ontevreden met dit resultaat. 
 
Mede door de bijdrage van alle parochianen, kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en kan de 
Kerk in alle opzichte zijn wat deze ook moet zijn “een Kerk die verbindt”.  
 
U kunt altijd nog uw wensen kenbaar maken  
via de website: http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/bankgegevens/ en indien gewenst, sturen we u alsnog 
de benodigde bescheiden toe om deel te gaan nemen. Ook liggen er sets met daarin de benodigde 
informatie, in al onze kerkgebouwen. 
 
Uw extra of nieuwe bijdrage blijft natuurlijk altijd mogelijk en is zeer welkom. 
 
Het Parochiebestuur van Sint Jan de Doper Waalwijk / Waspik dankt u. 
 
 

17.000 reacties op internetconsultatie over SILA 
 
De consultatie die de overheid recent heeft gehouden over onder meer het afschaffen van de Stichting Interkerkelijke 
Ledenadministratie (SILA) heeft zo’n 17.000 reacties opgeleverd. Dit is dermate veel, dat het de consultatie is met de 
meeste reacties ooit. Vele kerkleden hebben de overheid laten weten verontwaardigd te zijn over het mogelijk 
afschaffen van SILA.  
 
SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten en via een slim systeem krijgen ook 
parochies deze informatie over verhuizen en overlijden, waarbij de privacy van parochianen gegarandeerd blijft.  
 
Kerkleden moesten wel enige moeite doen voor de internetconsultatie, omdat een reactie alleen via de daarvoor 
bestemde site en methode van de overheid kon worden gegeven. Toch hebben veel betrokken en bezorgde 
kerkleden deze moeite genomen. De vele authentieke reacties hebben met elkaar gemeen dat men de dienstbaarheid 
van de kerken aan de samenleving onder druk ziet staan als SILA zou worden afgeschaft.  
Reacties kwamen van kerkleden die graag de senioren in verzorgingshuizen ook in de toekomst willen kunnen blijven 
bezoeken, waarbij de adresgegevens onontbeerlijk zijn. Van gezinnen die het op prijs stellen na een verhuizing 
welkom te worden geheten in hun nieuwe parochie of kerkelijke gemeente. Van ouderen die bang zijn dat de parochie 
hen in de toekomst niet meer weet te vinden als ze naar het verzorgingshuis gaan. En van de vrijwilligers die hun 
onbegrip uitspreken over de houding van sommige politieke partijen in de Tweede Kamer die hun positieve bijdrage 
aan de samenleving miskennen. Zo vermeldt één van de vele reacties: “Ik ben dan ook zeer tegen de uitvoering van 
de betreffende motie die aanvoelt als een koude douche voor levendige gemeenschappen die naast het met elkaar 
vieren van het geloof ook een duidelijke rol in de samenleving hebben, namelijk het ondersteunen van de vragende 
mens.” 
 
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft naar aanleiding van de vele reacties aan minister Plasterk 
een aanvullend pleidooi gestuurd om facilitering van kerken niet stop te zetten maar de SILA-systematiek te 
handhaven en blijft in gesprek met overheid en politiek over dit onderwerp.  

 

http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/bankgegevens/
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Uitvaart 
 

Het overlijden komt meestal onaangekondigd. Men is vaak pas geneigd over 

de uitvaart te praten wanneer het zover is. Binnen een paar uur moeten dan 
een aantal belangrijke keuzes gemaakt worden. Onder andere of men een 

kerkelijke uitvaart wil of niet, wanneer en hoe.  
 

Een kerkelijke uitvaart 
Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie te midden van de 

geloofsgemeenschap afscheid van een gelovige. We vertrouwen onze 
dierbare overledene aan God toe en troosten elkaar met het geloof in de 

verrijzenis en het vertrouwen dat God ons ook door de dood heen wil 

vergezellen.  
 

Overleg met de parochie 

Als u een kerkelijke uitvaart wenst voor uw overledene dan is het wenselijk 

de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door (zelf of 
via de uitvaartondernemer) contact op te nemen met het parochiecentrum. 

Met de parochie worden dan data en tijden voor de kerkelijke uitvaart en de 
eventuele avondwake vastgelegd, en kunnen verdere afspraken gemaakt 

worden.  
 

Mogelijke vormen 
 

1. Uitvaart met eucharistieviering 

De meest bekende vorm van de uitvaart is die met een eucharistieviering. De 
heilige mis wordt dan opgedragen voor de overleden dierbare. Deze mis kent 

een vaste opbouw: openingsritus, liturgie van het Woord, liturgie van de 
Eucharistie en laatste aanbeveling ten afscheid (‘absoute’, waarbij het 

lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt 

bewierookt). 
 

2. Uitvaart met gebedsviering 
In een gebedsviering komt een evangelielezing voor, een preek, een 

voorbede, een Onze Vader en een laatste aanbeveling ten afscheid 
(‘absoute’). Het is natuurlijk ook altijd mogelijk op een later tijdstip een mis 

op te laten dragen tot intentie van de overledene.  
 

3. Absoute op het kerkhof 

Wanneer de overledene wordt begraven, vindt er op het kerkhof nog een 
korte plechtigheid plaats. Doorgaans is dit aansluitend aan de eucharistie- of 

gebedsviering, maar het kan ook zonder viering vooraf.  
 

4. Absoute in het crematorium 
Er kan ook gekozen worden voor een plechtigheid alleen in het crematorium. 
 

Avondwake 
Er kan gekozen worden voor een voorbereidende viering op de vooravond: 

de avondwake. Ze biedt troost en bemoediging. De viering wordt geleid door 
vrijwilligers uit de parochie. Zij gaan op bezoek bij de nabestaanden en 

stellen met hen deze gebedsviering samen.  
 

Vanwege het voorbereidende karakter is de avondwake alleen mogelijk als 
aanvulling op een kerkelijke uitvaart (dus één van de vier hiervoor genoemde 

vormen). 
 

Eigen inbreng 
Uiteraard kunt u altijd met ons overleggen over mogelijkheden. 

Nabestaanden kunnen een in memoriam uitspreken, de bijbelse Eerste 

Lezing verzorgen, en een afscheidswoord uitspreken. Bovendien kunt u 
liederen mee uitzoeken. De priester of diaken is u bij de voorbereiding graag 

van dienst.  
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Parochiekroniek 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

opgenomen: 
 

05 maart 2017 – St. Antoniuskerk 
Gijs Vaessen, zoon van Ronald Vaessen en Mieke 

Zuijderwijk 
 

18 maart 2017 – St. Janskerk 

Helena Platvoet, dochter van Xavier Platvoet en 
Victoria Biedermann 
 

02 april 2017 – St. Janskerk 

Juna de Koning, dochter van Jan de Koning en 
Marijke Hanstene 
 

02 april 2017 – St. Janskerk 

Pip Schalken, dochter van René Schalken en 
Pattie Boot 
 

16 april 2017 – St. Janskerk 
Sam IJsseldijk, zoon van Armando IJsseldijk en 

Kitty van Oudhuizen 
 

12 mei 2017 – St. Janskerk 
Melanie Kasprzak, dochter van Michael Kasprzak 

en Malwina Gajda 
 

Onze hartelijke gelukwensen 
 

 
Samen met familie en vrienden namen wij tijdens 

een uitvaartdienst afscheid van hen die door de 
dood uit midden zijn heengegaan: 

 
14 februari 2017 – Antoniushof 

Rinus van Doorn   86 jaar 
 

18 februari 2017 – Crematorium Maaslanden 
Betsie Klijsen – Kelder  87 jaar 
 

23 februari 2017 – St. Bartholomeuskerk 

Jo van Dongen – Vermeeren 92 jaar 
 

03 maart 2017 – Monuta 

Jo Appels – Pullens     94 jaar 
 

04 maart 2017 – Crematorium Maaslanden 
Henny van Riel   77 jaar 
 

04 maart 2017 – St. Janskerk 

Ria Pulles – IJpelaar   82 jaar 
 

06 maart 2017 – St. Bartholomeuskerk 
Dien Damen – van den Broek 77 jaar 
 

 

22 maart 2017 – St. Bartholomeuskerk 

Cor Roovers – Boomaerts  84 jaar 
 

24 maart 2017 – St. Bartholomeuskerk 
Nol de Hond    90 jaar 
 

25 maart 2017 – St. Antoniuskerk 

Ti Vercammen – Verberne  83 jaar 
 

Mogen zij rusten in vrede 

 

 

Uitbreiding bestuur 
 

Sinds begin januari 2017 is het bestuur van de 

parochie uitgebreid met een persoon, namelijk de 
heer Will Donders. De heer Donders behoeft geen 

extra introductie of presentatie, velen van u 

zullen hem kennen, omdat hij eerder al twee 
termijnen zitting had in het parochiebestuur. Hij 

keert nu terug in het bestuur waar hij dezelfde 
portefeuille behartigt als in het verleden: de 

administratie van de vijf begraafplaatsen. 
Wij wensen hem een heel goede periode toe. 

 

Werkgroep Ziekenbezoek organiseerde 

gezellige middag 

 

Ieder voorjaar en najaar nodigt de ‘Werkgroep 

Ziekenbezoek’ van de voormalige  
St.-Antoniusparochie de zieken die regelmatig 

bezocht worden uit voor een gezellige middag 
buitenshuis. Zij werden op 28 maart jl. gastvrij 

ontvangen op het parochiecentrum. Naast ruime 
gelegenheid om weer eens bij te praten, stond op 

het programma: 
 

 koffie of thee met iets lekkers 

 optreden van het ‘tuingroepkoor’ 
 frisdrank of een borreltje 

 loterij 

 koffietafel met alles erop en eraan. 

 
 

 
 

 
 
 

We kunnen opnieuw terugzien op een middag 

met een gevarieerd programma! 

In het najaar hoopt de werkgroep iedereen weer 
terug te zien, maar dan voor een bingomiddag.  
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Aanbesteding 
restauratie kerk en 
toren St. Jan in volle 
gang 

 

 

 

 

 

 

Beste Vrienden van Sint Jan de Doper en 
Vrienden van de Koepels van Sint-Jan,  
 

Dankzij de betaalde bijdragen, de financiële 
toezeggingen en contracten van onze talrijke 

donateurs, sponsors en de belangeloze inzet 

van al onze vrijwilligers zijn we erin geslaagd 
om de financiële voorwaarde voor het open-

blijven van de Sint-Jan te realiseren: het bij-
eenbrengen van € 600.000.  
 

Daarnaast hebben we – vooral dankzij de 

grote betrokkenheid van de Waalwijkse ge-
meenschap – ook landelijke en provinciale 

subsidieverstrekkers weten te overtuigen van 

het grote belang van onze unieke kerk voor 
de Waalwijkse gemeenschap. Met als klap op 

de vuurpijl de onlangs door de Provincie 
Noord-Brabant verleende subsidie van ruim 

€ 235.000.  
 

Toen in november 2012 het voornemen 
wereldkundig werd gemaakt dat onze Sint-

Jan aan de eredienst zou worden onttrokken, 
zullen er weinigen dit resultaat voor mogelijk 

hebben gehouden. En dat binnen drie jaar na 

de oprichting van onze stichting in 2014! 

Iedereen hartelijk bedankt.  
Hoewel de aanbesteding voor de restauratie 

van kerk en toren nog in volle gang is en de 
totale kosten daarom nog niet definitief zijn, 

ziet het ernaar uit dat we de parochie de 
financiële garantie kunnen geven dat de al-

gehele restauratie probleemloos kan worden 
uitgevoerd. Daarnaast kan ook een aantal 

belangrijke renovatie- en herbestemmings-

projecten worden aangepakt en afgerond, 
waaronder orgelonderhoud en toiletten in 

een van de ruimtes bij de westelijke ingang.   
 

Is de rol van onze stichting hiermee uitge-
speeld? Wat ons betreft allerminst!  
 

Onze doelstelling is en blijft dat de Sint Jan 

ook na haar honderdjarige bestaan in 2025 

voor heel Waalwijk en de Langstraat behou-
den blijft als het cultuurhistorische en maat-

schappelijke hart van en voor de hele ge-
meenschap. De vrienden van Sint Jan de 

Doper zijn van mening dat door het behoud 
van de kerk voor de eredienst de doelstelling 

het meest tot zijn recht komt.  
 

Voor het onderhoud is ook in de toekomst 
veel geld nodig. Denk bijvoorbeeld aan de 

vervanging van de bijna 50 jaar oude ver-

warmingsinstallatie en de verdere renovatie 
en herinrichting van de nu nog onbenutte 

kelderruimtes. Ook zouden we de kerk bin-
nen en buiten beter willen verlichten. Naast 

dat alles hebben we nog een aantal belang-
rijke voorzieningen en activiteiten op het oog 

om de Waalwijkse Sint-Jan te laten uitgroei-
en tot een landelijk bekend cultureel topmo-

nument. Onze commissies komen binnenkort 

met nieuwe plannen.  
 

Ons doel is de komende jaren tot 2025 de 
openstelling van de Sint-Jan en de activitei-

ten verder uit te breiden met tentoonstel-
lingen. De bedoeling is om verenigingen, 

scholen en organisaties uit de hele Lang-
straat bij onze activiteiten te betrekken.  
 

Uw steun blijft daarbij van het allergrootste 
belang en daar zijn we dankbaar voor.  
 

Met vriendelijke groet,  
 

Bestuur van de Stichting Vrienden van Sint 
Jan de Doper en Vrienden van de Koepels 
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