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Parochieblad

Colofon

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

Jaargang 4
Juni 2017
Pastoraal team:
z Pastoor/deken
M. Dorssers
tel.: 0416 - 33 21 81
z Pastor Nguyen Duc Minh
tel.: 06 – 10651088 of
0416 – 79 50 89
z Diaken A. van Diessen
tel.: 06-22840500 of
0416 - 33 35 31
z Pastoraal assistente:
mw. A. Maaywee-de Kort
tel.: 06-25461048
z Pastoraal assistente:
mw. A. Meijers-Geurts
tel.: 0416 – 33 81 09
Parochiecentrum /
Centraal secretariaat:
St. Antoniuskerk
De Genestetstraat 1,
5144 SN Waalwijk
tel.: 0416-33 35 31
Het parochiecentrum is open
van maandag t/m donderdag (09.00 u tot 12.30 u).
Openstelling
‘Oude Pastorie’ – Waspik
Kerkstraat 1,
5165 CE Waspik
tel.: 0416-311215
Dinsdag (19.00 u - 20.00 u)
Woensdag (10.00 u - 12.00 u)
Vrijdag (10.00 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/

Pinksteren

Pastoor Dorssers

Uit de handelingen van de Apostelen
(Hand. 2,1-11)
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel
een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel
het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er
verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in
tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij waren allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in
vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun
te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden,
vrome mannen, die afkomstig waren uit alle volken
onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep ook
het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Zij waren buiten
zichzelf en zeiden vol verwondering: “Maar zijn al die
daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan
dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen
moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners
van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van
Pontius en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en
het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier
verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en
Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken
van Gods grote daden.”

Website:
www.sintjanwaalwijk.nl
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Mgr. Van den Hout:

Kerkelijk leven moet in de
parochies gestalte krijgen


1 april 2017
Op zaterdagochtend 1 april stelde de nieuwe
bisschop-elect zich voor aan de pers in het
bisdomshuis in Groningen. Mgr. Van den
Hout benadrukte daar dat in de nabije toekomst het kerkelijk leven in de parochies gestalte moet krijgen: ‘De parochianen zullen
hun doopsel zelf moeten waarmaken. De opleiding van priesters, het lesgeven, het functioneren van een bisdomcurie moet dit parochiewerk mogelijk maken en ondersteunen.
Het is allemaal dienstwerk.’ De volledige
inleiding vindt u hieronder.
Maandag 20 maart werd ik door de nuntius
Aldo Cavalli gebeld. Hij wilde een afspraak
maken ‘as soon as possible’. Hij bezocht mij
op de pastorie in Hedel de dag erna. Ik begreep wel dat het niet om een parochiekwestie ging, maar was toch ook wel benieuwd.
Hij bracht de boodschap mee van de paus –
en dat staat er eigenlijk al heel stellig – dat
deze mij tot bisschop van Groningen-Leeuwarden had benoemd. De nuntius vroeg mij
een antwoord. Ik probeerde wel een gesprek
op gang te brengen over mijn twijfels dat ik
uit het vertrouwde Brabant naar een onbekend deel van het land zou moeten, dat ik
ver van mijn familie en vrienden zou komen

te wonen. Ik probeerde te achterhalen wat
hij van het bisdom wist, maar ik voelde wel
aan dat deze onderwerpen er niet echt toe
deden. De dag erna heb ik hem laten weten
dat ik de benoeming zal aanvaarden.
Ik ben blij dat het nu ook bekend kan worden
(meer dan anderhalve week later). Het werd
tijd. Misschien begrijpt u dat ik in eerste
instantie wel enige aarzeling voelde, maar ik
voelde me ook gewaardeerd en bevestigd. Ik
kom graag naar het Noorden: Groningen,
Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Ik
heb het niet gezocht, het komt voorbij, het
wordt me gevraagd, men acht mij geschikt.
Ik ben de paus en de nuntius dankbaar voor
het vertrouwen dat in mij gesteld wordt.
Ik werd geboren als oudste in een Brabants
gezin van drie kinderen. Ik groeide op in
Diessen, een dorp in de huidige gemeente
Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg. Mijn
vader was automonteur, maar beide ouders
komen van een agrarisch bedrijf. Tijdens
vakanties en op zaterdagen werkte ik bij een
oom op een tuinbouwbedrijf. Daar denk ik
met veel genoegen aan terug (daar heb ik
leren werken en aanpakken). Ik loop nog
altijd graag op een agrarisch bedrijf rond om
te zien hoe het er nu aan toe gaat. Ik dacht
dat dit mijn leven zou worden, maar … een
oud verlangen speelde op.
Aansluitend aan de HBO-opleiding begon ik
op het in 1987 door mgr. J. ter Schure nieuw
opgerichte diocesaan seminarie Sint-Janscentrum, dat onder leiding kwam te staan van
rector drs. A.L.M. Hurkmans, de latere bisschop. Ik heb me daar altijd thuis gevoeld. In
deze periode ontstond mijn interesse voor
het Oude Testament en voor Hebreeuws. Ik
ben blij dat ik na mijn priesterwijding
tweeëneenhalf jaar in Rome heb mogen studeren. Inwoner van de stad en geen toerist
meer. Op zondag bezocht ik graag twee dingen/locaties/kerken/musea, leerde de weg
kennen in de Eeuwige Stad, kreeg gevoel
voor cultuur en gevoel voor gebed en liturgie, want ik bezocht ook graag een vesperviering/lof om de vrije zondagmiddag af te
sluiten. Hoewel gedoctoreerd, ben ik geen
wetenschapper, maar lees wel graag vanuit
het OT. Ik preek er ook graag over; ik leg
graag vanuit het OT een verband met het
evangelie. Graag heb ik colleges OT, Hebreeuws en Judaica verzorgd op een aantal
opleidingen. Misschien kan ik de collegestof
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omvormen tot bijbelavonden (praktisch idee
voor de periode in mijn nieuwe bisdom).
Misschien heb ik daar wel tijd voor, en kan ik
zo de taak als leraar in het geloof gestalte
geven. In predicatie en persoonlijk gebed
ben ik steeds op zoek naar de zich openbarende God.

Graag ga ik in gesprek met de christen van
andere kerken. Dat zullen veelal protestanten
zijn, maar misschien zijn er ook oosterse
christenen. Vanuit de basishouding van respect voor elkaars traditie, elkaars institutionele verankering willen we bouwen aan een
gemeenschappelijk christelijk getuigenis in
de maatschappij en aan een groeiende
zichtbare eenheid.

Als ik mezelf moet omschrijven: ik denk dat
ik een man ben van de gewone pastorale
praktijk, maar ik heb er altijd iets naast
gedaan: studie, lesgeven, commissie Indiase
priesters. Gaandeweg raakte ik ook geïnteresseerd in het welzijn van de collegae in
het pastoraat. De functie van deken vond ik
goed bij mij passen (primus inter pares).

Ik hoop leiding te mogen geven aan een
mooi bisdom in het Noorden des lands. Ik
hoop dat ik van de mensen ga leren houden.
Ik hoop dat we het kerkelijk leven gaande
houden al is het op een kleinere schaal dan
we gewend waren. Ik houd ervan feiten onder ogen te zien en realistisch naar de toekomst te kijken en de kop niet in het zand te
steken voor de ontwikkelingen die al decennialang aan de gang zijn. Ik hoop dat we het
geloof kunnen delen en dat we leren vanuit
het geloof en over het geloof kunnen
spreken. Dat is iets wat ik ook moet leren.
Misschien ben ik daarin nog wel het meest
Brabander.

Over de nabije toekomst: het kerkelijk leven
moet in de parochies gestalte krijgen. De
parochianen zullen hun doopsel zelf moeten
waarmaken. De opleiding van priesters, het
lesgeven, het functioneren van een bisdomcurie moet dit parochiewerk mogelijk maken
en ondersteunen. Het is allemaal dienstwerk.
Ik vind het belangrijk dat we doen wat we
moeten doen en dat we doen wat de kerk
van ons vraagt en wat de gelovigen redelijkerwijs van ons vragen/verwachten.

Dr. R. van den Hout

Van het bisdom Groningen-Leeuwarden weet
ik weinig. Ik ken een paar namen van priesters die ik ooit ontmoet heb. We zijn met de
dekens van Den Bosch een paar dagen te
gast geweest en toen ook door mgr. De Korte
ontvangen. Dokkum, Schiermonnikoog, de
stad Groningen. We hebben als dekens daar
een goede indruk aan over gehouden. Ik
hoop het hele bisdom het komende jaar
beter te leren kennen. Ik ga uiteraard een
rondgang maken langs de 29 parochies:
kennismaken met de pastoor en zijn team,
bestuur, iets van de omgeving, eucharistie,
maaltijd. Ik laat me graag informeren.
Belangstelling voor geschiedenis van het
bisdom en de parochies van de streek.

Mgr. Van den Hout (52) zal op zaterdag 3
juni tot bisschop worden gewijd in de
St. Jozefkathedraal in Groningen en
vervolgens de bisschopszetel in bezit nemen.

Graag ga ik aan de gang met de staf en de
medewerkers op het bisdomkantoor. Zij kunnen mij ongetwijfeld wegwijs maken in de
nieuwe omgeving. Neem gerust contact op.
Het lijkt me goed dat ik ook persoonlijk mensen spreek vanuit allerlei geledingen (kerkelijk en maatschappelijk). Ik weet dat er
weinig religieuzen zijn (kloosters), er is geen
katholieke universiteit, er zijn geen gilden.
Toch hoop ik dat we als katholieken met
velen in de maatschappij in contact staan.
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Kapelaan Nguyen Duc Minh

De bisschop nodigt u uit:

25 jaar priester

ga mee naar Lourdes
Van 14 t/m 21 oktober gaat het bisdom
’s-Hertogenbosch op bedevaart naar Lourdes.
Bisschop Gerard de Korte nodigt u van harte uit om
deel te nemen aan de pelgrimage.

Pastor
Nguyen Duc
Minh
Pastor Nguyen Duc Minh is een vluchteling uit
Vietnam. Vanaf 1975 vluchtten velen uit Vietnam
omdat het communistisch was geworden. Ook
Nguyen (zijn achternaam, uit te spreken als
‘Nwin’) vertrok in de jaren ’80 uit zijn land. Minh
(zijn voornaam) werd geboren in 1963.
In 1984 begon hij zijn priesterstudie aan het
seminarie Rolduc (Kerkrade). Na zes jaar studie
belandde hij in het bisdom Haarlem. Hij
studeerde vervolgens een jaar aan de toenmalige
KTUA (Katholieke Theologische Universiteit
Amsterdam). Na de studie afgerond te hebben,
ging hij naar het bisdom Den Bosch. Op 13 juni
1992 werd hij in de Sint Janskathedraal priester
gewijd door mgr. J. Ter Schure.
Direct na de wijding volgde zijn benoeming voor
drie parochies: Hooge Mierde, Lage Mierde en
Hulsel. In 2000 werd Haaren zijn nieuwe
standplaats. Hij bleef daar als pastoor tot 2011.
Per 1 september 2013 ging hij deel uitmaken van
het pastoraal team van de parochie Sint Jan de
Doper te Waalwijk/Waspik.
Pastor Minh: “Samen met pastoor Dorssers,
diaken Anton van Diessen en met onze pastoraal
assistenten, wil ik mijn pastorale taak zo goed
mogelijk vervullen. Ik zal mijn steentje bijdragen
om samen ons geloof te beleven in onze
parochie. Daarvoor vraag ik uw gebed, want
alléén kan een mens niets.”
Eucharistieviering /receptie
Pastor Minh nodigt u uit om samen met hem zijn
zilveren priesterjubileum te vieren op zondag 11
juni a.s. met een plechtige eucharistieviering in
de Sint Janskerk te Waalwijk (10.00 uur). Na
afloop is er gelegenheid hem in de kerk te
feliciteren, waar de koffie/thee voor u klaar zal
staan.

Mgr. De Korte ziet uit naar de bedevaart: “Het
belooft een week te worden van ontmoeting en
bezinning. Op onze pelgrimage kunnen wij onze
onderlinge band versterken en ons geloof
verdiepen. En we mogen inspiratie opdoen voor
onze inzet in onze eigen geloofsgemeenschappen.
Mag ik u van harte uitnodigen met mij mee naar
Lourdes te gaan?”
Maria
De ontmoeting met Maria en via haar met Christus
staat centraal in Lourdes. Daarnaast is er volop
gelegenheid elkaar als pelgrims te ontmoeten. Mgr.
De Korte: “Met honderden pelgrims mogen we
ervaren en vieren dat we gezamenlijk de Kerk van
het bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn.”
De reis vindt in de herfstvakantie plaats zodat
jongeren en gezinnen kunnen deelnemen. De eerste
honderd kinderen en jongeren (0 tot 30 jaar) die
zich inschrijven ontvangen een extra korting van €
100,- op de reissom.
Reisopties
 TGV: 14 t/m 21 oktober
We reizen met de TGV: deze snelle treinverbinding
brengt u in één dag naar Lourdes. Op de website
van reisorganisatie VNB heeft deze reis het
reisnummer LO1701.
 Bus & VNB-Lance: 13 t/m 21 oktober
Heeft u zorg nodig en wilt u graag met de bus naar
Lourdes? Dan is de VNB-Lance iets voor u! De VNBLance is een bus die plaats biedt aan gezonde
pelgrims en pelgrims die zorg nodig hebben, zoals
mensen die van een (elektrische) rolstoel gebruik
maken of die liggend vervoerd moeten worden.
Medische en verpleegkundige begeleiding is
aanwezig tijdens de busreis en in Lourdes zodat u
zorgeloos op reis kunt gaan. Op de website van
reisorganisatie VNB heeft deze reis het reisnummer
LO1713.
Inschrijving
Voor meer informatie over Lourdes en de reis, voor
praktische gegevens en voor inschrijving kunt u
terecht op de website van reisorganisatie VNB. U
kunt ook bellen naar (073) 6818111 of mailen naar
Roosmarie Manders van VNB
(roosmarie.manders@vnb.nl) of naar
Freek van Genugten van het bisdom Den Bosch
(f.genugten@bisdomdenbosch.nl).
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Maria tentoongesteld

kunstwerken gepresenteerd. Daar zijn enkele
zeer bijzondere bij. Het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten in Brussel was bijvoorbeeld na
lang onderhandelen bereid om twee veertiendeeeuwse panelen met scènes uit het leven van
Maria van de Italiaanse schilder Turone voor het
eerst uit te lenen. Net zoals de meeste objecten
zijn deze panelen niet achter glas gezet, maar
kun je er met je neus bovenop (niet tegenaan)
staan: een bijzonder sensatie.
Maar ook de volksdevotie komt aan bod. Daar
zien we de Mariabeeldjes en de vaandels van de
Mariaprocessies.

Met de vakantieperiode voor de deur wil de
redactie u graag een bezoek aan het museum
Catharijneconvent aanbevelen, waar op dit
moment Maria gepresenteerd wordt in een
algemeen cultuurhistorisch kader. De
tentoonstelling in Utrecht kunt u nog bezoeken
tot en met 20 augustus 2017.
Een bijzonder katholiek onderwerp dit keer in
museum Catharijneconvent: Maria. Natuurlijk
kennen de protestanten haar en vergeet de
moslims niet: De Koran vertelt meer over haar
dan de Bijbel. Maar als we het westerse
christendom bekijken is de verering van de
moeder van Christus een typisch kenmerk van
het katholicisme. Zoals Gerard Reve eens zei: als
de katholieke kerk Maria afschaft, dan kunnen ze
de zaak wel sluiten. Protestanten kijken
daarentegen op zijn minst met enige
verwondering naar de vele vormen van devotie
die rond haar zijn gegroeid.
Maar ook de protestanten en niet-gelovigen
kunnen niet om Maria heen. Door de eeuwen
heen is ze inspiratiebron geweest voor kunstenaars en dat heeft talloze kunstwerken
opgeleverd, maar ook in het dagelijks leven van
katholieken was Maria alomtegenwoordig. Dat
alles resulteerde in de grootste tentoonstelling
die het museum Catharijne-convent ooit heeft
gepresenteerd. De kloostergangen van het
museum zijn er speciaal voor heringericht. Voor
het eerst zijn de gangen in hun oorspronkelijke
staat te zien waardoor je als bijkomstigheid van
deze expositie een veel beter idee krijgt van het
oorspronkelijke gebouw.
De tentoonstelling presenteert Maria in een
algemeen cultuurhistorisch kader. Beelden van
moeder met kind komen in alle culturen voor; de
Egyptische godin Isis was ook maagd én moeder.
Met haar leven van conceptie tot tenhemelopneming als leidraad wordt ze vervolgens in

Op het einde van de tentoonstelling zien we
Maria in de moderne kunst. Onder meer in een
enorme ‘roosenkrans’ die de kunstenares Maria
Roosen speciaal voor deze tentoonstelling
maakte. De kralen zijn vruchten: symbolen van
vruchtbaarheid.
Zo zijn we dan weer terug bij Maria als een
katholieke vorm van een oermoeder en symbool
van vruchtbaarheid. Wat de rooms-katholieke
kerk nu eigenlijk beweegt om haar zo’n
voorname plaats te geven en hoe de kerk haar
ziet, komt niet echt aan de orde. Niet erg: het
Catharijneconvent is een museum en geen
bedevaartsoord.
Maar toch: is een vergelijking tussen Maria en
bijvoorbeeld de godin Isis helemaal uit de lucht
gegrepen? Frank Bosman vindt van niet: “De
christelijke kerk was altijd zo wijs om in nieuwe
gebieden de oude godsdienst niet zomaar te
vernietigen, maar te kerstenen. Zo veranderden
de moedergodinnen van Rome, Griekenland,
Germanen en Saksen in Jezus’ moeder. Isis,
Astara en Hera, ze smolten samen in Maria onder
de goedkeurende blik van de christelijke
geloofsverkondigers.”
Dat wil niet zeggen dat de kerk erin geslaagd is
de moedergodinnen voor het karretje te
spannen. Integendeel: ze gaat haar eigen gang.
Bosman ziet daarvoor drie oorzaken. “In de
eerste plaats laat Maria zich gemakkelijk voegen
naar de wensen van haar vereerders. Op elke
plek in de wereld ziet ze er anders uit. Ze draagt
net zo makkelijk de kleren van Peruaanse
indianen als de eenvoudige dracht van Franse
boeren. Ze luistert naar ontelbaar veel namen.
En een Madonna met een zwarte huid is voor
niemand een probleem. Probeer dat maar eens
met Jezus te doen.”
De tweede reden: “Ze staat niet voor het
kerkelijk instituut en wordt daarom ook niet
geassocieerd met kerkelijke machtspolitiek,
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blunderende bisschoppen of moeilijke ethische
debatten over abortus en euthanasie.” Daarom,
aldus Bosman, is ze onkwetsbaar voor de
misstappen van het instituut kerk.
En ten derde: ook trouwe katholieken laten zich
geen beeld van Maria voorschrijven. De
volksdevotie is sterker dan de officiële leer:
“rozenkransen in alle soorten en maten,
bloedwenende Madonnabeelden en geregelde
verschijningen overal ter wereld. Maria is
tastbaar, voelbaar, direct verbonden met de
aarde waarop wij leven. En juist aan deze fysieke
elementen hebben we in onze moderne tijd
kennelijk zoveel behoefte.”
Dat is Maria die we in allerlei vormen tegenkomen in deze expositie. Nog te zien in het
museum Catharijneconvent in Utrecht tot en met
20 augustus.

Restauratie

St. Jan de Doper
in de steigers
Er is onlangs een begin gemaakt met de
restauratie van de St. Janskerk in Waalwijk. Eind
maart ondertekende het bestuur de
bouwopdracht. Van Dinther Bouwbedrijf uit
Schaijk gaat de opdracht uitvoeren.
Planning:
 Voorbereiding van het project: begin april
 Plaatsing van de steigers: vanaf 1 mei
 Afronding: november 2017
Werkzaamheden:
De gehele toren zal in de steigers komen te
staan. Deze heeft ook bouwkundig de eerste
prioriteit. Het huidige koperen dak zal verwijderd en vervangen worden door een nieuw dak.
Het nieuwe koper zal in eerste instantie bruin zijn
en corrosie zal pas na tientallen jaren zorgen
voor een blauwgroene kleur. Tijdens de
werkzaamheden zal de Mariakapel via een
onderdoorgang bereikbaar blijven.
Kosten
De kosten van de restauratie zullen ruim
€ 650.000 bedragen. Uit subsidiegelden is ruim
€ 400.000 beschikbaar. Voor het restant heeft de
Stichting Vrienden van Sint Jan zich garant
gesteld.
Nog niet alles klaar

Website museum:
https://www.catharijneconvent.nl/
Maria tentoonstelling:
https://www.catharijneconvent.nl/bezoekons/tentoonstellingen/maria/

Als de werkzaamheden aan de toren zijn
afgerond, is nog niet alles klaar. Het voegwerk
aan de grote koepel vraagt vervolgens alle
aandacht, evenals de stalen ramen in de kelder
en het metselwerk in de kelder. Voor de
uitgestelde zaken zal in de toekomst nog €
250.000 nodig zijn.
Verwarming
Daarnaast zal op enig moment de verwarmingsinstallatie, die uit de jaren zestig dateert,
vervangen moeten worden. Het is nog niet
bekend om welk bedrag het zal gaan. Verdere
acties blijven daarom de komende tijd nog steeds
welkom.
Website:
http://vriendensintjanwaalwijk.nl/
facebook:
https://www.facebook.com/vriendensintjanwaalwijk
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Start van de restauratie
van de kerk Sint Jan de Doper



Op dinsdag 16 mei 2017 is de restauratie van de kerk Sint Jan de Doper officieel van start gegaan met de onthulling van twee spandoeken aan de oostzijde van het kerkgebouw. De stichtingen Vrienden van Sint Jan de Doper en Vrienden van de koepels hebben inmiddels voldoende geld en toezeggingen verzameld om aan de restauratie te beginnen. De steiger rond de
toren gaat steeds hoger worden om uiteindelijk het torendak te kunnen vernieuwen. Het is nu
nog niet mogelijk om aan te geven wanneer de werkzaamheden precies voltooid zullen zijn;
we volgen de ontwikkeling van nabij en zullen er in het volgende parochieblad zeker nog op
terugkomen.

Viering 175 jarig bestaan
St. Bartholomeus en Barbarakerk
Op zondag 27 augustus a.s. -de feestdag van de H. Bartholomeuszal in Waspik de viering plaatsvinden van het 175-jarig bestaan van
de parochiekerk. Vanwege de restauratie van deze in 1841 ingewijde Waterstaatskerk werd de viering van dit jubileum uitgesteld tot
bovenstaande datum.
In augustus verschijnt er in Waspik een speciale uitgave over de
geschiedenis van de kerk.
Noteert u alvast in uw agenda: zondag 27 augustus!
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Kort
Contact
Voor allerlei zaken die onze
parochie betreffen, kunt u
contact opnemen via de
website:
www.sintjanwaalwijk.nl/conta
ct/secretariaat/
Geef als onderwerp op:
 Secretariaat
 Kerkhof
 Financiën
 Kerkleden
 Vrijwilligers
 Redactie parochieblad
 Drukwerk
 Curico – Stichting M.O.V

Opgave misintenties
St. Bartholomeus
Tijdens de grote vakantie
vervallen alle spreekuren in
de pastorie te Waspik van 18
juli tot en met 22 augustus.
Wanneer u uw misintenties
– liefst een week voor de
afroepdatum – deponeert in
de brievenbus van de pastorie worden ze als gebruikelijk
verwerkt. Op 29 augustus
starten de spreekuren weer.

Parochieblad
In het nieuwe werkjaar
(2017-2018) verschijnt ons
parochieblad op onderstaande data.

20/21/22 maart 2018
 Pinksteren
15/16/17 mei 2018

Bezorging
parochieblad
De bezorging van het parochieblad wordt in de diverse
wijken van Waalwijk en
Waspik gecoördineerd door
de zogenaamde ‘hoofdbezorgers’. Zij zorgen ervoor
dat de pakketten met parochiebladen bij de bezorgers
terecht komen. De bezorgers
zorgen er op hun beurt voor
dat zes keer per jaar het blad
bij u in de bus valt.
De hoofdbezorger voor
Waalwijk-oost (de vroegere
Bernadette- en Clemensparochie) heeft aangegeven
hier met ingang van januari
2018 mee te willen stoppen.
Om ervoor te zorgen dat de
bezorging voor dit gebied niet
in gevaar komt, roepen wij u
op eens na te gaan of deze
taak iets voor u is. Voor aanmelding of nadere informatie
kunt u contact opnemen met
het parochiecentrum (tel.:
0416-333531) of
via de website:
www.sintjanwaalwijk.nl/conta
ct/secretariaat/
De redactie zou het zeer op
prijs stellen als een of meerdere parochianen zich aanmelden en zo een welkome
bijdrage leveren aan onze
parochie. Alvast bedankt voor
uw (hopelijk) positieve
reactie!

 Begin nieuwe werkjaar
12/13/14 september 2017

Patroonsfeest
St. Jan de Doper

 Allerheiligen/Allerzielen
24/25/26 oktober 2017

Sinds de fusie van de voormalige parochies vaart de
parochie onder de vlag van
Sint Jan de Doper. Zijn feestdag (geboortedag) wordt
gevierd op 24 juni. Meestal
valt deze datum niet op een
zondag, vandaar dat de paro-

 Kerstmis
19/20/21 december 2017
 Veertigdagentijd
6/7/8 februari 2018
 Goede Week en Pasen
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chie de feestdag viert op de
dichtstbijzijnde zondag. In
2017 is dat zondag 25 juni.
Nu zijn er meerdere kerken
binnen de parochie St. Jan de
Doper en dat is de reden dat
we het vieren van het parochiefeest willen laten rouleren
tussen onze kerken.
De viering van het patroonsfeest zal dit jaar plaatsvinden
in de St. Janskerk en wel op
zondagochtend 25 juni om
10.00 uur. Dat is de enige
H. Mis op die zondag.
De gezamenlijke parochiekoren zullen de viering met
hun samenzang ondersteunen.
U bent uitgenodigd om aan te
sluiten bij de feestelijke viering van het patroonsfeest.
Na de viering kunt u met ons
een kop koffie of thee drinken in de pastorie en bij goed
weer in de pastorietuin.
Van harte welkom!

Lid in de orde van
Oranje-Nassau

Op woensdag 26 april jl.,
daags voor Koningsdag werd
dhr. Jan Elshof (73) verrast
met een koninklijke onderscheiding. De versierselen als

Lid in de Orde van OranjeNassau werden hem op die
dag opgespeld door burgemeester Kleijngeld.
Jan Elshof onderhoudt de
parochiebegraafplaats
(St. Clemens), verzorgde de
grafrechtenadministratie en is
verantwoordelijk voor de gemeentelijke grafzerkenadministratie. Hij is auteur
van Baardwijk in het Nieuws.
Als commissielid van de
Stichting Vrienden van Sint
Jan de Doper draagt hij zijn
steentje bij aan het behoud
van deze monumentale kerk.
Onze hartelijke gelukwensen!

Feestdag St. Antonius
van Padua – 13 juni

Antonius van Padua werd in
1195 geboren te Lissabon als
Fernando Martins de Bulhões
in een rijke, adellijke familie.
Hij stierf in 1231 en werd nog
geen jaar later door paus
Gregorius IX heilig verklaard.
In 1946 werd hij als ‘leraar
van het evangelie’ tot kerkleraar uitgeroepen. Rond zijn
graf in Padua is de basiliek di
Sant’ Antonio gebouwd.
In katholieke kringen wordt
Antonius aangeroepen om
zoekgeraakte zaken terug te
vinden met de volgende
woorden: “Heilige Antonius,
beste vrind, maak dat ik m’n
…. vind.”
Jaarlijks wordt op of rond zijn
feestdag in de St. Antoniuskerk het ‘Antoniuslied’ gezongen. Dit lied dateert uit de
tijd dat de St. Antoniusparochie een druk bezochte bedevaartplaats was (1902-1955).

Deurcollecte Curicó
In het weekend van 18/19
juni zal er een deurcollecte
worden gehouden voor onze
zusterparochie Cristo
Resucitado in Curicó (Chili).
De opbrengst is bestemd
voor warme maaltijden voor
ouderen en zieken in een
arme volkswijk.

Parochiecentrum
Ook tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is
het parochiecentrum van
maandag t/m donderdag
(09.00 u–12.30 u) open. Er
zal steeds een parochiemedewerk(st)er aanwezig zijn om
u te woord te staan. Buiten
kantooruren wordt u doorverbonden met het antwoordapparaat. U krijgt dan
te horen met wie u telefonisch contact kunt opnemen.

Vragen voor
Bisschoppensynode
In oktober 2018 wordt in
Rome de 16e Gewone Algemene Bisschoppensynode
gehouden met als thema
‘Jongeren, het geloof en de
onderscheiding van de
roeping’ Ter voorbereiding
van deze synode wordt aan
parochies wereldwijd gevraagd een vragenlijst in te
vullen. Deze lijst is opgenomen in het Voorbereidend
Document voor de synode.
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft de lijst en
het Voorbereidend Document
inmiddels via de bisdommen
verstuurd aan de pastorale
teams in de parochie.
Pastorale teams leveren de
antwoorden op de vragenlijst
uiterlijk maandag 26 juni
2017 in bij het bisdom. De
bisdommen maken een
samenvatting van de antwoorden en sturen deze door
aan het Secretariaat van de
-9-



Nederlandse Kerkprovincie.
De resultaten worden verwerkt tot één document dat
vanuit Nederland aan het
Algemeen Secretariaat van
de Bisschoppensynode wordt
verzonden.
Het voorbereidend document
gaat in op sociale en culturele
dynamieken, loopt het proces
van onderscheiding na en behandelt punten voor een pastoraal roepingenprogramma.
Het waardeert de jongere generatie positief. ‘Door de jongeren zal de Kerk de Heer
horen die ook vandaag nog
spreekt’, zegt het met een
verwijzing naar Samuel en
Jeremia (vgl. 1 Sam 3, 1-21,
Jer. 1, 4-10). Beiden waren
jong toen ze de stem van de
Heer hoorden.

Onderhoud kerkhof
St. Jan de Doper
Iedereen stelt prijs op een
goed onderhouden begraafplaats. Helaas komt het wel
eens voor dat er op een of
andere manier een papier,
een blikje of iets dergelijks
op het kerkhof bij de St. Jan
de Doper ligt. Het bestuur
van de parochie doet een beroep op enkele vrijwilligers
om van tijd tot tijd, we denken aan eens per week, even
over de begraafplaats te lopen om rondslingerend afval
te verwijderen, zodat het
kerkhof er keurig onderhouden uitziet. Het is geen zware
klus, maar wel dankbaar
werk dat voldoening geeft.
Belangstellenden worden uitgenodigd contact op te nemen met het parochiecentrum, telefoon 333531 of met
de heer W. Donders, die bijna
iedere ochtend op het centrum is.

13e zondag door het jaar

Liturgiekalender

Za 1 juli
Za 1 juli

18.30
19.00

St. Antonius
St. Bartholomeus

Zo 2 juli

10.00

St. Jan

Noisy People
Bartholomeuskoor
Samenzang

14e zondag door het jaar



Doordeweekse Eucharistievieringen
Dag
Dinsdag
Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Kerk
Antoniushof - kapel
(naast hoofdingang, links
Oude Pastorie – Waspik
(Na de viering wordt er
koffie/thee geschonken in
de Oude Pastorie)
St. Antoniuskerk
(Na de viering wordt er
koffie/thee geschonken in
de parochiezaal)
St. Janskerk

Tijd

Tijd

Kerk

09.00 uur

18.30

Zo 11 juni

Zo 11 juni

St. Antonius
Patroonsfeest
St. Antonius
(13 juni)

09.00 uur

Koor

St. Jan

Zo 9 juli

10.00

Zo 9 juli

10.00

St. Bartholomeus
St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor

Herenkoor
St. Jan

15e zondag door het jaar
Za 15 juli
Zo 16 juli

18.30
10.00

Zo 16 juli

10.00

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Samenzang
Samenzang
Gemengd
koor St. Jan

16e zondag door het jaar
Za 22 juli
Zo 23 juli

18.30
10.00

Zo 23 juli

10.00

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Samenzang
Samenzang
Samenzang

Za 29 juli
Zo 30 juli

18.30
19.00

Zo 30 juli

10.00

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Samenzang
Samenzang
Samenzang

18e zondag door het jaar

Theresiakoor

25-jarig priesterjubileum kapelaan
Nguyen Duc Minh

Za 5 aug
Zo 6 aug

18.30
10.00

Zo 6 aug

10.00

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Samenzang
Samenzang
Samenzang

19e zondag door het jaar

Sacramentsdag

Za 12 aug
Zo 13 aug

18.30
10.00

Zo 13 aug

10.00

za 17 juni

18.30

St. Antonius*

Noisy People

Zo 18 juni

10.00

St. Bartholo*
meus

Bartholomeuskoor

Za 19 aug
Zo 20 aug

18.30
10.00

Zo 18 juni

10.00

St. Jan*

Herenkoor
St. Jan

Zo 20 aug

10.00

* Collecte Curicó

St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Samenzang
Samenzang
Samenzang

20e zondag door het jaar
St. Antonius
St. Bartholomeus
St. Jan

Samenzang
Samenzang
Samenzang

21e zondag door het jaar

12e zondag door het jaar
Za 24 juni

18.30

St. Antonius

Za 24 juni

19.00

St. Bartholomeus

Zo 25 juni

10.00

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

Gemengd
Antoniuskoor
The Future
Parochiekoren

Za 26 aug
Zo 27 aug

18.30
10.00

Zo 27 aug

10.00

* Collecte MIVA
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Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor

17e zondag door het jaar

St. Bartholomeus
Attentie!
H. Mis vervalt
(zie St. Jan)
10.00

St. Antonius

09.00 uur

Drievuldigheidszondag
Za 10 juni

18.30

18.30 uur

Eucharistievieringen weekend
Datum

Za 8 juli

St. Antonius*
St. BartholoMeus*
Bartholomeusfeest
St. Jan*

Samenzang

Samenzang

Wonderen willen zien



Wonderen willen zien



Het is me eindelijk overkomen… Voor ik achter de computer kruip om een nieuw spinsel te


schrijven, heb ik dat allang in mijn hoofd bedacht. Meestal als ik aan het wandelen ben, soms
’s avonds in bed als ik de slaap niet kan pakken. Een enkele keer tijdens mijn werk. Voor ik


dan mijn gedachten uit ga werken check ik even al mijn spinsels of ik geen plagiaat pleeg op
mijn eigen werk. En nu is het dan toch gebeurd. Alles wat ik bedacht had, heb ik beschreven in
mei 2014 in het spinseltje “Verwondering”. Ik had zelfs dezelfde titel bedacht. Wat nu? Ik had
er zo’n zin in; schrijven over de verwondering die je kunt zien in de ogen van een kind dat alles

voor het eerst ervaart. Ik had mijn eigen kleinkind als hoofdpersoon willen gebruiken. U laten
meegenieten van de wonderen die hij iedere dag meemaakt. Wonderen die wij allang vergeten

zijn. Maar toch… Het is bijna Pinksteren. Pinksteren heeft voor mij alles te maken met inspira
tie, bezieling, verwondering. Je kunt ze niet eten, maar ze zijn broodnodig. Zonder inspiratie
kun je geen nieuwe doelen scheppen; zonder bezieling raak je uitgeput; zonder verwondering

wordt je leven saai en vlak. “Je moet genieten zolang je kunt” hoor ik zo vaak. Zeker nu ik
ouder word, want dan kan het immers zo afgelopen zijn. Maar dan moet je wel iets hebben om

van te genieten en daar moet je zelf voor zorgen. “Je moet het ook kunnen zien” zei iemand,
toen we een gesprek hadden over kunst. Ik voeg daar aan toe: “Je moet het ook willen zien”.

Goed leven is ook een vorm van kunst. Je moet het kunnen en willen zien, het mooie in het
alledaagse, de wonderen die iedere dag opnieuw gebeuren. Je moet er even bij stilstaan. Je

moet jezelf vrij maken van alle beslommeringen, van de sleur, van het gevoel alles al te

hebben meegemaakt. Je moet je als het ware helemaal leeg maken, zodat je kunt kijken met

de onbevangenheid van een kind. Sinds kort bestaat er een facebookpagina “Wondermooi

Waspik”. Daar kan iedereen foto’s plaatsen die in of bij Waspik gemaakt zijn. Mensen delen
dan het wondertje dat ze net ervaren hebben: de een maakt foto’s van prachtige bloesem, de

ander van een ganzenpaar met kuikens. Iemand ziet iets schitterends in de wortels van een
oude boom. Het zijn dingen waar je net zo goed aan voorbij zou kunnen lopen. En dat is jam
mer, want dan loop je alweer een wonder mis. Misschien is dat wat Pinksteren met je doet: het
vuur ontsteken in jezelf, waardoor je weer ontvankelijk wordt voor de geest die je schoonheid
laat zien en wonderen laat ervaren.



Gerri

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

www.sintjanwaalwijk.nl
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Eindelijk: Eerste Heilige

Logo Wereldjongerendagen

Communie ontvangen !

Panama bekend


Op 14 mei 2017 in de Sint Antonius en op 21
mei 2017 in de Sint Jan was het zover. De
Eerste Heilige Communie.
Wat is er hard gewerkt door de kinderen, de
ouders en de gehele parochiegemeenschap.
Iedereen droeg zijn steentje bij. De kerken
waren dan ook heel feestelijk versierd. Er
was door de kinderen flink geoefend in de
kerk en thuis.



Ja, eindelijk op de grote dag zaten de kerken
vol met familie, vrienden en bekenden. De
kinderen waren wel een beetje zenuwachtig,
maar dat was helemaal niet nodig! De vieringen verliepen allebei heel goed. Eindelijk
de eerste keer het Heilig Brood mogen ontvangen: een bijzonder moment !
Jezus in je hart en weten dat Jezus er altijd
voor jou is. Hij is altijd thuis als je tot Hem
bidt. We mogen Hem nu altijd weer ontvangen als we te communie gaan.
Natuurlijk was alles nu niet afgelopen. Wij
kwamen nog één keer met alle communicanten en ouders bij elkaar om deze periode
af te sluiten, namelijk op dinsdagavond 30
mei 2017 om 19.00 uur in de Sint Antoniuskerk. We vierden toen weer samen de Heilige
Mis.
Onze spaardoosjes voor de kinderen in
Curicó konden we toen meebrengen. Er
kwam iemand speciaal naar ons toe om de
doosjes in ontvangst te nemen.

Nog eventjes gezellig napraten hoorde er ook
bij!

In ieder geval ben je altijd welkom in onze
kerk !
Jezus is altijd blij als je komt !

Eén van karakteristieke onderdelen van het logo is
het Panamakanaal, dat ook staat voor de weg van
de pelgrim die door Maria de weg naar Jezus vindt
en hem ontmoet. Bovenin het logo is een silhouet
van Panama zichtbaar. Het land verbindt Noorden Zuid-Amerika met elkaar. De verbinding wordt
de Panamese Isthmus, de landbrug tussen de
twee werelddelen genoemd en wordt in dit
ontwerp gezien als een plek van welkom. Het
kruis in het logo is het Pelgrimskruis. Rechts staat
het silhouet van de maagd Maria. De vijf stippen
boven haar hoofd vormen een kroon en staan
voor de vijf continenten op onze planeet.
De combinatie van de elementen in het logo
vormen een hart en de letter ‘M’. De letter en het
symbool van het hart staan voor de uitdrukking
‘Brug van de wereld, Hart van het universum’.
Deze uitdrukking verwijst naar Maria als brug
tussen mensen en Jezus.

Na de Heilige Mis kregen de ouders een
evaluatieformulier om in te vullen en werden
de foto-cd’s uitgedeeld.

De vakantietijd breekt straks weer aan.
Misschien een idee om tijdens de vakantie
ergens anders een kerk te bezoeken.
Misschien kun je zelfs een Heilige Mis
bijwonen.

Het logo voor de Wereldjongerendagen (WJD) die
in 2019 in Panama worden gehouden, is bekend
gemaakt. Het logo is ontworpen door Ambar
Calvo, een studente aan de universiteit van
Panama en 20 jaar oud. Zij was de winnaar van
de wedstrijd die was uitgeschreven door paus
Franciscus voor het ontwerpen van een nieuw
WJD-logo. Maria staat centraal in het ontwerp.

Wereldjongerendagen Panama
De WJD vormen een evenement georganiseerd
door de Rooms-Katholieke Kerk. Het brengt jonge
mensen van over de hele wereld samen. Voor de
eerste keer in de geschiedenis worden de WJD
gehouden in Midden-Amerika. Paus Franciscus zei
dat we een ‘Kerk van vertrek en ontmoeting met
de ander’ moeten zijn. Maria is de weg om dichter
bij Jezus te komen. Panama zal in 2019
dienstbaar zijn aan de pelgrims, zodat zij Hem
werkelijk kunnen ontmoeten.
Link: http://www.jongkatholiek.nl/wjd2016

Pastorale team
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Vanaf 18.00 uur kwamen de pelgrims aan in
Elshout, waar ze konden aansluiten bij het
Rozenkransgebed van de geloofsgemeenschap in
Elshout. Nadat ook beide pelgrimerende priesters
waren gearriveerd, kon om zeven uur de
Eucharistie gevierd worden in de prachtige kerk
Sint-Jan Evangelist te Elshout, met onze pastoor
Dorssers als hoofdcelebrant. Tijdens de stemmige
viering was het priesterkoor goed gevuld met
maar liefst twee celebranten, twee acolieten en
drie misdienaars uit de jongerengroep. Daarnaast verzorgden de jongeren ook de eerste
lezing en de voorbede. Wat is “samen kerk zijn”
toch iets prachtigs.

Op bezoek
bij Elshouts Wonderbare

Wonderbare Moeder

Moeder

Dinsdag 16 mei 2017 was een dag die het waard
is herinnerd te worden. Op deze dag
pelgrimeerde een bont gezelschap vanuit
Waalwijk naar Elshout in het kader van Meimaand Mariamaand. Onze parochie Sint Jan de
Doper besteedt in mei graag uitgebreid aandacht
aan de devotie tot Maria. Een bedevaart naar een
Maria-heiligdom hoort daar vanzelfsprekend ook
bij.
De groep pelgrims werd gevormd door de
communicanten en vormelingen van dit en
voorgaande jaren en hun ouders, onze nieuwe
groep van het jongerenpastoraat, bewoners van
het woonzorgcentrum Antoniushof en menige
parochiaan. In totaal namen wel 60 mensen deel
aan de bede-vaart, een prachtig aantal. De
pelgrims gin-gen te voet, met de fiets, met de
auto of met de Twinkelbus van Antoniushof naar
Elshout, ieder naar eigen vermogen, ieder in zijn
of haar eigen tempo.

Op het einde van de viering vertelde diaken
Albert Soeterboek zeer geanimeerd over het
Wonder van Elshout, de verschijning van Maria
op de Gaarsweide en de wonderen die daarbij
geschiedden. Na deze uiteenzetting verplaatste
eenieder zich naar het gemeenschapshuis ’t Rad
voor een kopje koffie of thee. In ’t Rad vertelde
diaken Soeterboek ook nog over zijn ervaringen
tijdens zijn bedevaart naar Santiago de
Compostella (de ‘Camino’). In navolging van deze
bedevaart was er voor iedere pelgrim deze avond
een heus pelgrimsdiploma dat werd afgestempeld
met dezelfde stempel die pelgrims, die op weg
naar Santiago de Compostella Elshout aandoen,
ontvangen. De diploma’s vonden gretig aftrek,
zo’n buitenkansje liet niemand zich ontgaan.
Rond half negen ging iedereen weer retour naar
Waalwijk. Uit de reacties van velen kon worden
opgemaakt dat de deelnemers blij waren dat ze
aan deze parochieactiviteit hadden deelgenomen.
Aan alle deelnemers kunnen we alleen maar
zeggen: “dank voor uw deelname, enthousiasme,
maar ook uw devotie.” Voor allen die deze keer
niet meegegaan zijn, is er een slecht en een goed
bericht. Het slechte bericht is dat men een
fantastische bedevaart heeft gemist. Het goede
bericht is dat een hernieuwde bedevaart in de
toekomst uiterst waarschijnlijk is, al is het alleen
al op basis van de fijne reacties van de deelnemers afgelopen 16 mei.
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Op de website www.openkloosterdag.nl staat
een overzicht van de deelnemende kloosters en
hun programma’s. De informatie wordt in de
komende dagen verder aangevuld. In sommige
gevallen geldt ook dat aanmelding vooraf
verplicht is.

Open kloosterdagen


Vluchtelingen die in ons land bescherming
zoeken, moeten weer helemaal van nul af
aan beginnen. De ondersteuning die
VluchtelingenWerk samen met de
vrijwilligers biedt, is dan ook hard nodig.

In het weekend van 10 en 11 juni worden voor
de achtste maal Open Kloosterdagen gehouden.
Bijna veertig kloosters zetten hun deuren open
om bezoekers te verwelkomen.

Help je mee?

De open kloosterdagen hebben als motto
meegekregen:

Word begeleider!

‘Inzicht in onze spiritualiteit’

VluchtelingenWerk is afhankelijk van de inzet van
een team geweldige vrijwilligers. Ben je een
dagdeel per week beschikbaar en enthousiast om
aan de slag te gaan? Wil je meer weten over
Vluchtelingenwerk?

Er is speciale aandacht voor de spirituele traditie
van de deelnemende kloostergemeenschappen.
Wat heeft de spirituele voorgangers destijds
bewogen? Wat beweegt degenen die in de
voetsporen van die voorgangers getreden zijn
nu? Religieuzen willen blijven getuigen van hun
intense geraaktheid door God en de mensen. De
ontmoeting met de religieuzen en hun
spiritualiteit staat centraal tijdens deze dag, niet
het gebouw waarin zij leven.

Neem dan contact op met:
VluchtelingenWerk Waalwijk
Telefoon: 0416 344 134
of stuur een e-mail via de website:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/
locaties-adressen/waalwijk

Met dit initiatief willen religieuzen laten zien dat
religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. Zij
willen tonen hoe zij religieus leven in deze tijd
vormgeven. Men hoopt op een inspirerende en
respectvolle ontmoeting waarin bezoekers en
kloosterlingen op informele wijze met elkaar in
contact kunnen komen.

Coördinatoren:
Frishta Eshaqzai
Marjolein Schouten

vrees heeft voor vervolging in zijn land van
oorsprong op grond van ras, godsdienst,

Programma’s

Voor het eerst zijn de Open Kloosterdagen
verspreid over een heel weekend. Sommige
kloosters bieden een programma op de zaterdag,
andere op de zondag en weer andere op beide
dagen. Het aanbod varieert per klooster:
lezingen, tentoonstellingen, wandelingen,
ontmoeting, muziek. Vrijwel alle kloosters
nodigen hun bezoekers uit om ook een of meer
gebedsdiensten bij te wonen.
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Een vluchteling is iemand die gegronde

nationaliteit, politieke overtuiging of het
behoren tot een bepaalde sociale groep.

Artikel 1, Vluchtelingenverdrag van Genève,
1951

Parochiekroniek

Samen met familie en vrienden namen wij tijdens
een uitvaartdienst afscheid van hen die door de
dood uit ons midden zijn heen- gegaan:
29 maart 2017 – St. Janskerk
Frans Vos

85 jaar

31 maart 2017 – St. Bartholomeuskerk
Willy Frensen – van Warmerdam 87 jaar


Door het sacrament van het H. Doopsel
worden/werden in onze parochiegemeen-schap
opgenomen:
16 april 2017 – St. Antoniuskerk
Cheriley Collard, zoon van Jeffrey Collard en
Rilana Boer
16 april 2017 – St. Janskerk
Sam Willem IJsseldijk, zoon van Armando
IJsseldijk en Kitty van Oudhuizen
23 april 2017 – St. Antoniuskerk
Elena Andrason, dochter van Aron Andrason en
Debby Biezemans
30 april 2017 – St. Bartholomeuskerk
Lux van Assouw, zoon van Justin van Assouw en
Mieke van den Hoven
11 juni 2017 – St. Janskerk
Joliena Roosen, dochter van Johan Roosen en
Patricia van Vugt
02 juli 2017 – St. Bartholomeuskerk
Fiene Waas, dochter van Bart Waas en Janneke
Hoes
Onze hartelijke gelukwensen

31 maart 2017 – St. Janskerk
Martha Leenheers

77 jaar

01 april 2017 – St. Janskerk
Corrie van Drunen – Bouwens

80 jaar

05 april 2017 – St. Janskerk
Toos van der Eerden

91 jaar

07 april 2017 – Crematorium Tilburg
Mieke de Kort – Vloemans
86 jaar
22 april 2017 – Crematorium Maaslanden
Martijn van Kuijk
81 jaar
25 april 2017 – St. Bartholomeuskerk
Riek Smits – de Bont
89 jaar
03 mei 2017 – St. Antoniuskerk
Wies Kleijsen – van Hilst

86 jaar

03 mei 2017 – St. Antoniuskerk
Marietje van den Berg – Moorman 68 jaar
08 mei 2017 – St. Clemenskerk
Maria Maas – Wagelmans

80 jaar

12 mei 2017 – St. Janskerk
Thea Schalken – van Assen

89 jaar

22 mei 2017 – St. Janskerk
Wilhelmina van Ham –
van den Heuvel

99 jaar

23 mei 2017 – Crematorium Maaslanden
Piet van Laarhoven
77 jaar
Mogen zij rusten in vrede
Inzegening kerkelijk huwelijk
30 april 2017 – St. Bartholomeuskerk
Justin van Assouw & Mieke van den Hoven
Gouden huwelijksjubileum
13 mei 2017 – St. Clemenskerk
Sjef en Jo Bink – van Hulten

?
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Samen op bedevaart

Programma
De bus staat op zaterdag 29 juli om 10.30
uur bij de St. Antoniuskerk en brengt ons
naar Kevelaer. Vandaar gaan we naar hotel
Goldener Apfel waar de kamers worden
verdeeld.

Kevelaer
Kevelaer, bedevaartplaats en recreatieoord.

Rond 15.15 uur verzamelen we om in processie naar het genadebeeld te trekken en een
groet te brengen aan Maria. De hele bedevaart wordt begeleid door muzikanten.
Vanuit de genadekapel trekken we de basiliek in voor een openingslof. ’s Avonds vieren
we Eucharistie in de kapel van de zusters
Clarissen. Als de schemer invalt is er nog een
lichtprocessie.

Kevelaer ligt in de Duitse
deelstaat Noordrijn‐
Westfalen op zes kilometer
 van de Nederlandse grens.
In de binnenstad van Kevelaer bepalen ongeveer 200 monumentale panden het stadsbeeld. Vraagt men in Kevelaer de jaarlijks
ongeveer één miljoen bezoekers naar de beweegredenen om naar Kevelaer af te reizen,
dan zijn de antwoorden zeer divers. Zo is er
het zeer attractieve, stedenbouwkundige
bedevaartcentrum met genadekapel en de
bijbehorende Mariabasiliek en kaarsenkapel.
Daarnaast zijn er ongeveer 200 monumentaal beschermde huizen en de schilderachtige
straatjes en hoekjes die vele internationale
bezoekers naar Kevelaer trekken.

Genadekapel
Al meer dan 255 jaar trekt de bedevaart
Heusden-Kevelaer naar dit genadeoord in
Duitsland. Ook vanuit Waalwijk sluiten we
aan. De bedevaart valt altijd in het laatste
weekend van juli, dit jaar dus op 29 en 30
juli.

Op zondag 31 juli vieren we Eucharistie in de
basiliek met de plaatselijke bevolking. In de
middag bidden we de grote kruisweg en sluiten we af met een slotlof in de kaarsenkapel.
Kosten
De kosten bedragen € 95,- voor de bus en
verblijfkosten in hotel Goldener Apfel met
ontbijt en twee warme maaltijden.
Consumpties e.d. zijn voor eigen rekening.
Opgave
U kunt zich opgeven bij diaken Anton van
Diessen.
Telefoon: 06-22840500 of via de website:
www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/

Kopergravure
(1642)
Consolatrix
Afflictorum
(de troosteres
der bedroefden)
- 16 -



