
 

 
  - 1 -  

 

 
  Pastoor Dorssers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Parochieblad

 

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

Jaargang 5 
September 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. Maaijwee-de Kort 
   tel.: 06-25461048 
 
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 (10.00-12.00 u) 
 

Vrijdag (10.00-11.00 u) 
 
 

Overige dagen: telefoon 
wordt doorgeschakeld naar 
het parochiecentrum. 
 
Parochiële 
Caritasintelling 
Tel.: 06 – 1991 7266 
IBAN NL60 RABO 0132 0552 60 
ANBI RSIN 002609411 
http://pci.sintjanwaalwijk.nl/ 
 
Website: 
www.sintjanwaalwijk.nl 
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Aardewerk met barsten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het moet ons, gewone mensen, niet ergeren dat in de 
Kerk zo gauw onkruid opkomt en dat er veel gemopperd 
wordt; want goede en kwade mensen komen altijd sa-
men voor, en naast mensen van kwaliteit komen ook 
mindere voor. Heilige mensen zijn zeldzaam, zoals we 
vaak kunnen constateren, ook in kloosters. Er zijn er 
maar weinig die geschikt zijn voor bepaalde functies, en 
nog minder zijn er die leiding kunnen geven aan zichzelf 
en aan anderen. 
Mensen van niveau zijn zeldzaam, en overal ontmoet je 
aardewerk met barsten. Daarom moet iedere mens naar 
zichzelf kijken, en begrip hebben voor een medemens die 
fouten maakt. We moeten zelf ook toegeven dat we fou-
ten hebben. Naarmate we verder afstaan van echte vol-
maaktheid, zullen we ons bescheidener opstellen. In onze 
zondigheid en ons struikelen zijn we broeders en zusters 
van elkaar. Een mens wordt gelouterd door geduld. Hij 
leert mee te leven met mensen die bedroefd zijn; hij 
wordt bescheiden door zijn verdriet; hij gaat gelijken op 
Christus en diens lijden. Hij wordt bescheidener en 
minder onverschillig. 
 
Thomas van Kempen (1380-1471) 
in: Maria ter Steeg: Wijsheid uit de abdijen (Tielt 2004) 
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‘Mijn pastoor’ wordt 
kluizenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De laatste tijd komen roepingen in vele vor-
men voorbij. In dit parochieblad een artikel 
naar aanleiding van het 60-jarig professie-
feest van zr. Giuseppe, die haar roeping er-
voer en haar geluk als kloosterzuster ge-
vonden heeft. Ik kreeg begin augustus be-
richt van de geboorte van een dochtertje van 
een stel van wie ik vorig jaar het huwelijk 
mocht inzegenen (huwelijk is net zozeer een 
roeping). Verder kreeg ik een uitnodiging 
voor de tijdelijke professie van een goede 
vriend (22), begin september bij de domini-
canen in Rotterdam. Voorts komt de diaken-
wijding van onze stagiair Rein Schravendeel 
(4 november) met rasse schreden dichterbij. 
En tenslotte had ik nog contact met ‘mijn 
pastoor’ Theo van Osch, die een tweede 
roeping ervoer als kluizenaar.  
 
Roeping is de stem van God in je eigen leven 
ervaren. Een toegetrokken worden naar een 
weg die voor je bedoeld is. Dat die weg ooit 
wat minder voor de hand ligt, mag blijken uit 
het verhaal van pastoor Van Osch. Ik vind 
het zó bijzonder dat ik het graag met u wil 
delen.  
 
In mijn eerste benoeming als kapelaan in 
Odiliapeel, Volkel en Zeeland werd pastoor 
Van Osch mijn pastoor. Er ontstond een 
goede band. Hij stond klaar met raad en 
daad, en wanneer het nodig was kon ik 
steeds rekenen op zijn steun. Voor een be-
ginnend parochiepriester is dat zeer welkom. 
Op een bepaalde manier blijft je eerste pas-
toor toch ‘mijn pastoor’. Ook in mijn tweede 
benoeming, in Waalwijk, kon ik altijd om 
raad bij hem terecht.  
 
Sinds enkele maanden is bekend dat pastoor 
Van Osch zich voorbereidt op kluizenaar wor-
den in Zuid-Frankrijk. Een tweede roeping, 

zo noemt hij het zelf. En een bijzondere roe-
ping vul ik er zelf bij aan, én nogal een op-
dracht. Geen alledaags verhaal.  
 
Zelf zegt hij erover: ‘Eerlijk gezegd wist ik 
het van binnen eigenlijk al wel. En dan nóg is 
het goed om de proef op de som te nemen. 
Een flinke maand het leven als kluizenaar uit-
proberen. Met momenten van beproeving en 
momenten van intense bevestiging. Een 
gevoel van thuiskomen bij Hem. Dat is in een 
notendop de conclusie die ik heb getrokken, 
en waardoor ik het besluit heb genomen om 
deze keuze te maken.  
 
Er was regen en sneeuw, storm en windstilte, 
koude en warmte. Letterlijk en figuurlijk. 
Maar Hij is er altijd, en in alle omstandig-
heden. En waarom in een kapel, waar het 
dak nog lekt en de wind soms door de kieren 
en kapotte ruiten waait, zeven keer per dag 
de gebedstijden van een monnik te verrich-
ten, de H. Mis te vieren, hard te werken om 
de zaak schoon te krijgen, en in stilte bij 
Hem te blijven? Enkel en alleen omdat Hij 
roept en ik daar graag bij Hem wil zijn om 
mijn leven verder aan Hem toe te wijden,’ 
aldus pastoor Van Osch. 
 
Een kluizenaar is een monnik die solitair 
(alleen) leeft. Zijn dag bestaat uit veel 
gebedstijden, aangevuld met studie en werk. 
Van dichtbij heb ik het mogen meemaken bij 
een vriend, broeder Hugo Beuker, die in het 
Groningse Warfhuizen een kluis heeft ge-
sticht. Het leven van een kluizenaar is mij 
dus wel bekend, en daarom zie ik ook de 
uitdagingen die het voor pastoor Van Osch 
met zich meebrengt.  
 
Kluizenaar zijn is een bijzondere roeping. Het 
is gedisciplineerd leven en een kluizenaar 
wordt sterk geconfronteerd met zichzelf. Het 
is een zwaar leven van buiten de wereld 
staan, maar wel verbonden zijn met die 
wereld. Het is een roeping die bij je moet 
passen – mijn roeping is het niet.  
 
‘Ik vertrek niet zomaar, ondoordacht, als bij 
een impuls,’ zo zegt pastoor Van Osch. ‘Het 
is allemaal weloverwogen, vertrouwend op 
deze tweede roeping en het daarbij beho-
rende verlangen. In het diepst van mijn hart 
kijkend, meen ik daar de weg van God te 
zien, die Hij met mij en ik met Hem wil gaan. 
“We hebben hier zo hard priesters nodig, en 
nu laat je ons in de steek”. Een terugkerende 
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en heel begrijpelijke opmerking. De stap die 
ik ga nemen valt slechts te begrijpen tegen 
de achtergrond van deze ‘tweede roeping’ tot 
een meer contemplatief (beschouwend) 
leven. 
 
“Maar waarom dan als kluizenaar? Daar, in 
Frankrijk? Waarom niet hier in de parochie, 
of in een klooster hier in Nederland?” Dat 
heeft te maken met het specifieke van een 
persoonlijke roeping. In het contemplatieve 
leven is die meestal gekoppeld aan een 
bepaald klooster en/of aan een bepaalde 
plaats, waar je het gevoel hebt dat je thuis 
komt bij God en bij jezelf, hetzij in een ge-
meenschap, hetzij alleen. Voor mij is die spe-
cifieke plaats de kapel van Notre Dame de 
Colombier in Montbrun-des-Corbières.’ 
 
‘De combinatie van het gevoel van thuis-
komen op deze locatie, de voorliefde voor 
Frankrijk vanaf mijn jeugd, de ‘spirituele 
taal’, de aantrekkingskracht tot een meer 
beschouwend leven na alle ervaringen van 28 
jaar actief en intensief parochiepastoraat, de 
krachtige innerlijke roepstem ter plekke, en 
de concrete gebeurtenissen daar en hier, die 
ik niet anders kan beschouwen als 
‘knipoogjes’ en aanwijzingen van de Heer en 
als ‘influisteringen van de heilige Geest’, 
bevestigen mij in de overtuiging dat dit een 
‘tweede roeping’ is van Godswege.’ 
 
Voor ieder mens geldt dat hij of zij geroepen 
is tot geluk, tot worden zoals je eigen is, 
zoals je bedoeld bent. Een heel persoonlijk 
vraagstuk dus. Voor ieder is dat op een eigen 
wijze, op een eigen plek, maar steeds met de 
levende Heer aan je zijde. Hij draagt ons en 
omgeeft ons ieder in onze eigen levenswijze.  
 
Pastoor Dorssers 
 
Verder kijken en lezen 
www.kro-ncrv.nl/geloofsgesprek  (20 aug.) 
www.notredamedecolombier.com  
www.beslotentuin.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diakenwijding  
Rein Schravendeel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is alweer ruim een jaar geleden dat Rein 
Schravendeel diakenstagiair werd in onze 
parochie. We hebben Rein leren kennen als 
een vriendelijke en benaderbare man, met 
een gelovige en pastorale instelling, en met 
organiserende talenten. Een fijne aanvulling 
voor ons pastorale team.  
 

Zijn stage in onze parochie is een succes 
geworden. Vanuit de parochianen hebben wij 
alleen maar lof en waardering gehoord. 
Formeel is zijn stage afgelopen, maar Rein 
heeft gevraagd of hij nog mag meelopen tot 
zijn diakenwijding, een verzoek dat wij graag 
honoreren.  
 

De diakenwijding van Rein is voorzien op  
4 november 2017 om 10.30 uur in de 
kathedrale basiliek van St. Jan Evangelist te 
Den Bosch. U bent van harte uitgenodigd om 
bij deze indrukwekkende plechtigheid 
aanwezig te zijn en om Rein naderhand te 
feliciteren. (Mocht u komen, kleedt u zich 
dan warm, want de kathedraal is koud, zeker 
bij lang zitten.)  
 

In de weekends daaropvolgend wil Rein 
graag in onze parochie zijn eerste diaconale 
assistenties verrichten. Ook zal hij de preek 
verzorgen. De vieringen zijn voorzien op: 
 

 Zaterdag 11 november 18.30 uur  
  St.-Antonius 
 Zondag 12 november 10.00 uur St.-Jan 
 Zondag 26 november 10.00 uur  
  St.-Bartholomeus 
 

Ook hier is gelegenheid om Rein na de 
viering te feliciteren met zijn diakenwijding.  
 
Wij wensen Rein en zijn echtgenote Ellen 
alvast heel veel geluk toe in zijn nieuw ambt 
en wij wensen hem veel succes toe in zijn 
eerste benoeming.  
 
Namens pastoraal team en parochiebestuur 
 

Pastoor Dorssers 

Kapel  
Notre Dame 
de Colombier 
 
(11e en 12e 
eeuw) 
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Tienerpastoraat 
 
Op vrijdag 7 april jl. zijn wij gestart met een 
nieuw Tienerpastoraat in de parochie. De lei-
ding is in handen van Anton van Diessen, 
Chantal Rekkers en Kolette Labout-de Jong. 
Het Tienerpastoraat is er voor middelbare 
scholieren tussen de 12 en 16 jaar die het 
leuk vinden om met elkaar één avond per 
maand wat anders te doen dan school, sport 
of playstation. Samen met de tieners geven 
we invulling aan de avonden. Alle onderwer-
pen die voor hen belangrijk zijn of waar ze 
meer over zouden willen weten zijn be-
spreekbaar. We nodigen deskundigen uit om 
over diverse onderwerpen te komen praten, 
maar ook is er veel ruimte voor de tieners 
om te chillen en te relaxen, want ze moeten 
al zo veel. We organiseren diverse activitei-
ten zoals klimmen, barbecue, filmavond, 
sport en spel maar ook zijn we op bedevaart 
geweest naar Elshout en gaan we in oktober 
met de tieners naar Kevelaer. We komen een 
keer per maand op vrijdagavond bij elkaar. 
Afhankelijk van de geplande activiteiten wij-
ken we uit naar de zaterdag of zondag. 
Tijdens de bijeenkomsten maar ook daar-
buiten proberen we de tieners een veilige 
plek te bieden waar ze zichzelf mogen zijn 
met respect voor elkaar en de groep. 

 
Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de 
eigen verbondenheid van de tieners met het 
geloof. Doen ze er nog iets mee na het 
vormsel of is het op de achtergrond geraakt? 
Wat betekent het geloof voor ze?  

 
Afgelopen maanden hebben we een mooi 
programma gehad. We zijn in april gestart 
met een reünie van de oud-vormelingen van 
de afgelopen drie jaar en de vormelingen van 
dit jaar. In mei zijn we samen met de tieners 
op bedevaart geweest naar Elshout. In juni 
hebben we een filmavond georganiseerd en 
gesproken over de eigen website-pagina en 
op zaterdag 15 juli jl. hebben we deze eerste 
periode afgesloten met een barbecue in de 
pastorietuin. Na afloop van de barbecue zijn 
we gezamenlijk naar de Antoniuskerk gefietst 
om de mis van 18:30 uur bij te wonen. Een 
goed begin van de zomervakantie voor de 
tieners en een mooie afsluiting van deze 
eerste opstartperiode. 
 

Ook voor het najaar hebben we weer een 
mooi programma samengesteld: 
 
 Vrijdag 1 september 
Elkaar ontmoeten 
Uitwisselen van vakantieervaringen. We 
spelen gezelschapsspelen, zoals memorie, 
levend ganzebord, quizvragen. We kijken 
naar een film van Chiara Luce Badano. 
 
 Zaterdag 30 september 
We gaan klimmen onder begeleiding in de 
hoge bomen in de pastorietuin.  
 
 Zaterdag 28 oktober 
We gaan op bedevaart naar Kevelaer. 
 
 Zaterdag 11 november 
We hebben een meeting met andere 
tienergroepen uit het bisdom. 
 
 Vrijdag 1 december 
Pakjesavond waarbij we elkaar willen 
verrassen. 
 
De groep bestaat op dit moment uit 11 
tieners. Als zij deelnemen aan activiteiten in 
de parochie kunt u ze herkennen aan hun 
blauwe shirts met badges en aanstekelijk 
enthousiasme. Een mooie groep waar wij als 
leiding trots op zijn.  
 
Nieuwsgierig geworden? Bezoek onze 
eigen websitepagina. Hier vindt u onder meer 
verslagen van onze bijeenkomsten en de 
planning voor de komende activiteiten. Wij 
nodigen u van harte uit om samen met uw 
tiener een keer een bijeenkomst van het 
Tienerpastoraat bij te wonen. Wij kijken uit 
naar uw komst!  
 
Mocht u nog vragen hebben of nadere infor-
matie willen dan kunt u contact opnemen 
met diaken Anton van Diessen of een bericht 
sturen naar:  
 
http://www.sintjanwaalwijk.nl/tienerpastoraat/ 
 
http://www.sintjanwaalwijk.nl/tienerpastoraat-open/ 
http://www.sintjanwaalwijk.nl/tienerpastoraat-besloten/ 
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 Zuster Giuseppe 
Peeters vierde op 
25 augustus 2017 
haar 60-jarig 
professiefeest. 

Zuster Giuseppe was de oudste van vier kinderen. Het gezin telde drie meisjes en een jongen. 
Op 22 november 1955 trad ze in bij de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Hart te Til-
burg. Ze was toen 19 jaar. Op 25 augustus 1957 deed ze haar professie, een hele gebeurtenis 
in het gezin, zeker voor haar vader en moeder. Ze waren ook wel trots, maar misten haar wel! 

In het klooster heeft ze na haar professie verschillende functies vervuld: 

 Ze werd gevraagd om te gaan werken in het ziekenhuis van Venlo waar ze ook de verpleeg-
stersopleiding volgde. Nadien werd ze docente aan deze opleiding. Ze heeft daar lang met veel 
inzet en toewijding gewerkt voor de zieke medemens. 

 Vervolgens werd ze gevraagd in het bestuur van de Nederlandse Provincie van de congrega-
tie. Ook dit deed ze met veel zorg voor de zusters.  

 In 1992 werd ze gekozen tot Provinciaal Overste, een zeer verantwoordelijke taak, maar met 
veel vertrouwen op de goede God en O.L. Vrouw van het Hart begon ze aan deze nieuwe taak. 
Elke zuster was voor haar belangrijk en zij bezocht ze op de plaats waar ze woonden en werk-
ten, ja ook in de missielanden. 

 Toen haar taak van 6 jaren als provinciaal er op zat, is ze nog enkele jaren leidster geweest 
bij de zusters in Nijmegen. Toen die vanwege hun hoge leeftijd naar Tilburg gingen, vroegen 
ze Giuseppe om eens te kijken of ze in Waalwijk nog iets voor de mensen kon betekenen. 
Daar (in de St. Antoniusstraat) werd de Nederlandse Provincie in 1911 tenslotte geboren. In 
1960 kwam er een einde aan het verblijf van de zusters in Waalwijk omdat de scholen en de 
wijkverpleging overgingen in lekenhanden. De zusters hebben dit altijd jammer gevonden, 
maar in die tijd was dat zo. Op 30 maart 2002 is Giuseppe in de toenmalige St. Antonius-
parochie komen wonen. Na enkele maanden is het haar thuis geworden waar ze zich, waar 
mogelijk, ook nu nog inzet voor de mensen van de Waalwijkse parochie. 

Op 25 augustus jl. mochten we haar 60-jarig kloosterjubileum in dankbaarheid vieren. 

 

22 november 
1955 

25 augustus 
1957 

25 augustus 
2017 

 

Afbeelding van Onze Lieve Vrouw 
zoals deze op de medaille staat die 
door de zusters van deze congregatie 
wordt gedragen. 
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Contact 
 

Voor allerlei zaken die onze 
parochie betreffen, kunt u 
contact opnemen via onder-
staande link: 
 
http://www.sintjanwaalwijk.n
l/contact/secretariaat/ 
 
en geef een van de 
onderwerpen op 
 

 Secretariaat 
 Kerkhof 
 Financiën 
 Kerkleden 
 Vrijwilligers 
 Redactie parochieblad 
 Drukwerk 
 

Parochieblad  
 

In het nieuwe werkjaar 
(2017-2018) verschijnt ons 
parochieblad op:  
 

 Begin nieuwe werkjaar 
  12/13/14 september 2017 
  

 Allerheiligen/Allerzielen 
  24/25/26 oktober 2017 
 

 Kerstmis 
  19/20/21 december 2017 
 

 Veertigdagentijd 
  6/7/8 februari 2018 
 

 Goede Week en Pasen  
  20/21/22 maart 2018 
 

 Pinksteren 
  15/16/17 mei 2018 
 

Dag van de 
Wereldkerk 
 

Op zondag 24 september 
wordt in ons bisdom de 
zogenoemde Dag van de 
Wereldkerk gevierd.  
 

Hulpbisschop mgr. Rob 
Mutsaerts gaat die dag om 
11.45 uur voor in een eucha-
ristieviering in de Sint-Jans-
kathedraal waarvoor in het 
bijzonder de duizenden gelo-
vigen in ons bisdom zijn uit-
genodigd die oorspronkelijk 
uit andere landen komen. De 
viering is onder de naam 
Migrantendag in 2009 voor 
de eerste keer georganiseerd 
bij gelegenheid van het 450-
jarig bestaan van het bisdom. 
Sindsdien werd de dag jaar-
lijks in een andere parochie 
georganiseerd en had de 
viering een regionaal karak-
ter. De inmiddels tot Wereld-
kerkdag omgedoopte viering 
vindt dit jaar plaats voor het 
gehele bisdom. “Het uit-
gangspunt is om samen met 
al onze katholieke broeders 
en zusters uit diverse landen 
het vuur brandend te houden 
en met elkaar te delen”, zegt 
medeorganisator Jurriaan 
Borst. De viering in de Sint-
Jan krijgt een internationaal 
karakter. Zo brengen ver-
schillende koren liederen in 
de eigen taal ten gehore. Na 
de H. Mis is er een kort mo-
ment van aanbidding. 
 
Aansluitend is er in het Sint-
Janscentrum een maaltijd  
die wordt verzorgd door ver-
schillende gemeenschappen 
uit het bisdom. Verder is er 
een programma met muziek 
en een spreker. Er zal boven-
dien gelegenheid zijn het 
sacrament van boete en 
verzoening te ontvangen. 

 
Concerten in kerk 
St. Jan de Doper 
 

Alle concerten beginnen om 
14.30 uur. De entree is 
gratis. Na afloop wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. 
 

 
 

 17 september:  
The Colourful Gospelchoir 
Gospelmuziek 
 

 22 oktober: 
Music’scool Waalwijk 
Zang en instrumentale 
muziek door leerlingen van 
de Music’scool 
 

 19 november: 
Drunens Gemengd Koor 
Vivace  
‘Orfeo ed Euridice’ van 
Christoph Willibald von Gluck 
 

 17 december: 
Tilburgs Byzantijns koor 
Byzantijnse muziek 
 
Honderden 
leegkomende kerken 
 

In de middeleeuwen, in de 
negentiende eeuw en vooral 
na de Tweede Wereldoorlog 
maakten honderden kerken 
plaats voor grotere en 
mooiere nieuwbouw. In de 
laatste decennia is dat echter 
niet meer het geval. Kerken 
ruimen nu het veld voor wo-
ningen of winkels. Dat komt 
door het teruglopen van het 
kerkbezoek. Vanaf 1975 zijn 
in Nederland ongeveer dui-
zend leeggekomen kerken 
herbestemd, om en nabij  de 
driehonderd zijn er afgebro-
ken. Van de ruim 600 Bra-
bantse kerkgebouwen is nu 
69% nog in gebruik voor 
eredienst. Van 5% is bekend 
gemaakt dat ze binnen enke-
le jaren gaan sluiten, 9% 
staat al leeg, en 17% heeft al 
een nieuwe bestemming ge-
kregen. Dat is nog geen re-
den om opgelucht adem te 
halen. Van de ruim 400 ker-
ken die nu nog in gebruik 
zijn, zullen de komende jaren 
nog zo’n 200 tot 250 hun re-
ligieuze bestemming verlie-
zen. Dat blijkt uit onderzoek  
in opdracht van de provincie, 
waaronder het rapport Heilige 
Huisjes van 2013. 

http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
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Missiezondag 
22 oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Op 22 oktober is het Missie-
zondag. In het weekend van 
21/22 oktober wordt er in 
onze parochiekerken een 
collecte gehouden voor 
Burkina Faso (Afrika). Het 
voormalige Opper-Volta 
veranderde in 1984 zijn 
naam in Burkina Faso tijdens 
het bewind van president 
Sankara. De naam van het 
land en zijn inwoners is 
samengesteld uit de talen 
van de drie grootste bevol-
kingsgroepen. 
‘Burkina’ is Moré voor 
‘oprechte mensen’ en ‘Faso’ 
is Dioula voor ‘Land’. De 
inwoners van Burkina Faso 
heten Burkinabé. De ‘bé’ 
komt uit het Fulfulde en 
wordt gebruikt in woorden 
die iets zeggen over iemands 
afstamming. 
 

Projecten 
Missio Pauselijke Missiewer-
ken zal in de Wereldmissie-
maand aandacht besteden 
aan drie projecten van de 
katholieke kerk in Burkina 
Faso.  
Gedwongen huwelijken zijn 
een veelvoorkomend ver-
schijnsel. Meisjes die hiervoor 
wegvluchten worden opge-
vangen door zusters en ge-
zinnen van catechisten. 
Daarnaast vragen wij uw 
aandacht voor het probleem 
van de hekserij. Met name 
oudere vrouwen worden van 

hekserij beschuldigd en uit de 
gemeenschap gestoten. Een 
derde project richt zich op 
kinderen en jongeren die hun 
geluk beproeven in de illegale 
goudmijnbouw, onder ge-
vaarlijke omstandigheden. 
 
Bingo-middag zieken 
 

De ‘Werkgroep Ziekenbezoek’ 
(van de voormalige St. Anto-
niusparochie) heeft ook voor 
dit najaar een gezellige mid-
dag buitenshuis gepland voor 
de zieken die de dames van 
de werkgroep regelmatig be-
zoeken. Enkele weken vooraf 
ontvangen zij hiervoor een 
uitnodiging met het program-
ma van die middag. 
 

De datum kunt u alvast note-
ren: dinsdag 24 oktober 2017 
in het parochiecentrum.  
 
Wij zijn naarstig op 
zoek naar nieuwe 
leden voor ‘commis-
sie financiën’ 
 

De commissie financiën is 
verantwoordelijk voor het in 
optimale staat brengen en 
houden van de parochiële 
financiën. Hieronder enkele 
van de voornaamste taken 
van de commissie: 
 

 Het parochiebestuur advi-
seren met betrekking tot een 
verantwoord en adequaat 
financieel beheer van de 
parochie. 
 

 Het parochiebestuur (mede) 
adviseren met betrekking tot 
de jaarlijkse begroting en 
jaarrekening van de parochie 
en bijdragen leveren aan het 
controleren en opstellen 
daarvan. 
 

 De commissie komt mini-
maal viermaal per jaar, of zo-
veel meer als noodzakelijk 
zal blijken, bijeen. Daarnaast 
kan het voorkomen dat er 
extra taken aan commissie-

leden worden toegewezen ter 
verdere uitwerking. 
 

Heb jij enige kennis van fi-
nanciële administraties, be-
leggingen, verzekeringen 
e.d., ben je bevlogen en heb 
je voldoende tijd vrij om van 
toegevoegde waarde te kun-
nen zijn voor onze parochie? 
Neem dan contact op met 
onze penningmeester: Cees 
Bierings ( 06-83624624) 
voor verdere informatie en/of 
het inplannen van een nader 
gesprek met een delegatie 
vanuit het parochiebestuur. 
 

Data Eerste Heilige 
Communie  
 

De data van de communie-
vieringen zijn: Op 15 april 
2018 om 10.00 uur in de  
St. Janskerk en op 22 april 
2018 om 10.00 uur in de  
St. Antoniuskerk. Op 10 mei 
2018 (Hemelvaartsdag) om 
10.30 uur in de St. Bartholo-
meuskerk. 
 

Alle ouders die een kind heb-
ben in groep 4 van alle basis-
scholen in onze parochie krij-
gen mettertijd een informa-
tiebrief en aanmeldformulier. 
Over enkele weken zullen 
deze ook te vinden zijn op 
onze website.  
 

Datum H. Vormsel 
 

Het H. Vormsel zal toege-
diend worden op zaterdag  
10 maart 2018 om 18.30 uur 
in de St. Antoniuskerk door 
mgr. J. Schröder. 
 

Alle ouders, die hun kind op 
een basisschool hebben in de 
parochie St. Jan de Doper in 
groep 8, zullen via de scholen 
een informatiebrief en aan-
meldformulier krijgen. Ook 
deze zullen over enkele we-
ken op onze website staan. 

Burkina 
Faso 
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 Vluchtelingenwerk kan uw hulp gebruiken 
  
Vluchtelingenwerk Waalwijk begeleidt erkende vluchtelingen aan wie een huis is 
toegewezen in Waalwijk. Wij maken vluchtelingen wegwijs in onze gemeente, 
ondersteunen bij financiën en administratie. Ook helpen we bij het oefenen van de 
taal en het integratieproces. VLUCHTELINGENWERK KAN NOG VRIJWILLIGERS 
GEBRUIKEN! 
 
Wilt u taalcoach of maatschappelijk begeleider worden? Neem dan contact op. Wij 
vertellen u er graag meer over. Telefoon: (0416) 344 134 of via de site: 
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/locaties-adressen/waalwijk. U 
kunt ook gerust binnen lopen bij het kantoor van Vluchtelingenwerk Waalwijk aan 
de Wilhelminastraat 4a (bibliotheek, eerste verdieping). 
 
Wat doet een taalcoach? 
Een taalcoach helpt de vluchteling bij het leren van het Nederlands door praktisch 
samen te oefenen. 
De meeste taalcoaches spreken af bij de vluchteling thuis en besteden gemiddeld 
anderhalf uur per week aan het oefenen van de Nederlandse taal, vooral de 
spreekvaardigheid. Je kunt ook op een andere rustige plek afspreken, bijvoorbeeld 
in de bibliotheek. Het werkt ook goed om tijdens een wandeling door de buurt de 
taal te oefenen of tijdens het boodschappen doen. 
 
Wat doet een maatschappelijk begeleider? 
Vluchtelingen die mogen blijven, moeten van alles regelen in het complexe 
Nederland, terwijl ze nog amper de taal spreken. Als maatschappelijk begeleider 
help jij deze nieuwkomers wegwijs te maken in onze maatschappij en de 
zelfredzaamheid te bevorderen (3 à 4 uur per week). Denk aan afhandelen van 
post, bellen met instanties, uitleg van gewoonten en gebruiken, opbouwen sociaal 
netwerk en ondersteuning bij praktische zaken rondom huisvesting, financiën, 
administratie, onderwijs en gezondheidszorg.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast bovengenoemde functies zijn er nog andere vrijwilligerstaken binnen de 
organisatie. 
 
Ook worden er jaarlijks extra activiteiten ondernomen voor de mensen die  
begeleid worden, zoals een cursus budget-coaching, fietslessen voor vrouwen en 
workshops (arbeids-)participatie. 
 
In het weekend van 23/24 SEPTEMBER a.s. wordt in onze parochiekerken door 
leden van de MOV-groep een DEURCOLLECTE gehouden ten bate van de 
plaatselijke afdeling Vluchtelingenwerk Waalwijk/Waspik. 
Van harte bij u aanbevolen. 
 

Een taalcoach oefent 
met een vluchteling 
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Actuele berichten uit onze parochie  
treft u aan op de website: 

 

www.sintjanwaalwijk.nl  
  

 

 

Levenshaast 

 

 
Levenshaast 

 
Ik vond deze term laatst in een oude Libelle: Levenshaast. Het ging in dit geval om iemand die 
al veel te jong terminaal ziek was en nog zoveel mogelijk van haar leven wilde maken. Maar ik 
herken het bij veel mensen om me heen; ik herken het helaas ook bij mezelf: die onstuitbare 
drang om al het mogelijke en het onmogelijke uit het leven te halen in een veel te korte tijd. 
We willen sneller, hoger, verder en we willen daarin niet beperkt worden door wat dan ook. We 
willen allemaal de beste baan, het mooiste huis en de vetste bankrekening. We willen de hele 
wereld bereisd hebben. Het maakt niet uit dat we dan maar weinig van al die verre landen 
zien… als we er maar geweest zijn. We maken een “Bucket-list”. Zo heet dat tegenwoordig, in 
het Nederlands is het gewoon verlanglijstje. Maar eigenlijk is het ook wat dwingender dan een 
verlanglijstje. Bij een verlanglijstje kun je nog tevreden zijn als je er iets van krijgt; bij een 
bucket-list moet je gewoon alles bereiken wat er op staat. Anders is je leven niet geslaagd. En 
daarbij moet je vooral overal van GENIETEN. Want dat is het nieuwe toverwoord. Let maar 
eens op hoe vaak je het op een dag hoort. Je móet genieten, anders is het zonde van je tijd. 
En vooral niet toegeven dat je misschien even niet geniet! Ik zie het ook in relaties: Er moet 
voortdurend hartstocht zijn; je moet voortdurend vlinders in je buik voelen, want zodra de 
vlinders verder vliegen raakt men op elkaar uitgekeken en wordt het tijd om uit elkaar te gaan 
en de vlinders elders te gaan zoeken. Je leeft immers maar één keer…. Het beangstigt me alle-
maal een beetje, die drang, dat zoeken, dat moeten. Ik heb soms het idee dat hoe meer we uit 
het leven willen halen, hoe minder we écht leven. Het zit hem immers niet in het snelle, het 
hoge, het verre. Het zit in onszelf. We zullen moeten accepteren dat niet alles nu direct moge-
lijk is. We zullen moeten accepteren dat er beperkingen zijn: we hebben niet allemaal die beste 
baan en zeker niet allemaal de vetste bankrekening. En we hebben maar één lichaam en ook 
dat laat ons af en toe lelijk in de steek. Is het niet net zo belangrijk om tussen al het hollen 
door ook af en toe stil te staan? Vroeger gingen mensen, als ze met zichzelf in de knoop waren 
geraakt op retraite. Ze trokken zich terug in een klooster of zo en maakten zich even los van 
het jachtige leven om zo tot bezinning te komen en te ontdekken wat er nu werkelijk telt in het 
leven. Het is maar een tip…. 
 
 
Gerri 
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Feestelijke jubileumviering 
St.-Bartholomeuskerk 
 
Op 27 augustus is binnen onze parochie in de 
Bartholomeuskerk een driedubbel feest gevierd. Het 
feest van de patroonheilige van de Waspikse  
St.-Bartholomeuskerk, de afronding van de restau-
ratie van het priesterkoor en het 175-jarige bestaan 
van de kerk. 
 
Op 4 oktober 1841 werd de Sint Bartholomeuskerk 
gewijd, maar omdat de kerk destijds in restauratie 
was, hebben we de viering uitgesteld tot voornoemde 
datum. Driekwart jaar later dus.  
 
Waspik kon zich die bewuste zondag verheugen op de 
komst van mgr. G. de Korte, onze bisschop, om het 
vieren. De Eucharistieviering werd voorgegaan door 

drie heren en opgeluisterd door het jubilerende Bartholomeuskoor dat haar 150 jarige bestaan 
vierde, het Theresiakoor, het koor The Future en de beide gilden. De vele parochianen uit alle 
kerktorens en vele genodigden vulden de kerk en beleefden een prachtige en indrukwerkende 
Eucharistieviering. Na de viering werd er op het kerkplein de vendelgroet door de beide gilden 
aan de bisschop en alle aanwezigen gebracht. Hierna bleven bijna alle aanwezigen op dit 
kerkplein om te genieten van een kopje koffie/thee. Men bleef nog lang napraten over de 
viering, het gerestaureerde priesterkoor, het gemeenschapsgevoel en de indrukken die deze 
dag bij hen teweeg hadden gebracht.  
 
Medio augustus werd al in Waspik ter gelegenheid van dit feest een jubileumuitgave bezorgd 
bij alle parochianen in deze parochiekern. Voor belangstellenden in de overige kernen ligt een 
aantal exemplaren op de leestafel achter in de kerken. 
 

 

 Vendelzwaaien op het kerkplein

 

 

 Homilie mgr. G. de Korte 
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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 
 

24e zondag door het jaar  
 
 

Za 16 sep 18.30 St. Antonius 
 

Noisy People 

Zo 17 sep 10.00 St. Bartholomeus 
 

Bartholo- 
meuskoor 

Zo 17 sep  10.00 St. Jan 
 

Herenkoor 
St. Jan 

 

 
 
25e zondag door het jaar 
 
 

Za 23 sep 18.30 St. Antonius* 
 

Noisy People 

Zo 24 sep 10.00 St. Bartholo-* 
meus 

Samenzang 
 

Zo 24 sep 10.00 St. Jan* Samenzang 
met koor 

* Collecte Vluchtelingenwerk Waalwijk 

 
 
 
26e zondag door het jaar 
 
 

Za 30 sep 18.30 St. Antonius Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 1 okt 10.00 St. Bartholomeus 
Patroonsfeest St. 
Theresia : 1 okt 

Theresiakoor 
 

Zo 1 okt 10.00 St. Jan 
 

Gemengd 
koor St. Jan 

 
 
27e zondag door het jaar 
 
 

Za 7 okt 18.30 St. Antonius Noisy People 
 

Za 7 okt 19.00 St. Bartholomeus 
 

The Future 

Zo 8 okt  10.00 St. Jan Herenkoor 
St. Jan  

 
 
28e zondag door het jaar 
 
 

Za 14 okt 18.30 St. Antonius  
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 15 okt 10.00 St. Bartholomeus  Bartholo-
meuskoor  

Zo 15 okt 10.00 St. Jan  
 

Herenkoor 
St. Jan 

 
 
29e zondag door het jaar 
 
 

Za 21 okt 18.30  St. Antonius* Noisy People 
 

Zo 22 okt 10.00 St. Bartholo-
meus* 

Samenzang 

Zo 22 okt 10.00 St. Jan* Samenzang 
met koor 

 

* Collecte Missiezondag 
 
 
30e zondag door het jaar 
 
 

Za 28 okt 18.30 St. Antonius Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 29 okt  
 

10.00 St. Bartholomeus Samenzang 

Zo 29 okt 10.00 St. Jan 
Herdenking 
Mariakapel  
(WO II) 
 

Gemengd 
koor St. Jan 

 
 
Allerzielen 
 

Do 2 nov 19.00  St. Antonius Gemengd 
Antoniuskoor 
 

Do 2 nov 19.00 St. Bartholomeus Bartholo- 
meuskoor  
 

Do 2 nov 19.00 St. Jan Gemengd 
koor St. Jan 
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Invloed Bijbel op onze taal 
 
De Nederlandse taal is diepgaand beïnvloed door Bijbelse 
uitdrukkingen, gezegden en woorden. Met name de Staten-
vertaling – gemaakt in opdracht van de Staten Generaal en 
voltooid in 1632 – uniformeerde het Nederlands en door-
spekte onze taal met nieuwe woorden en woordcombinaties. 
Enkele van deze uitdrukkingen, woorden en gezegden die de 
Nederlandse taal verrijkt hebben, treft u hieronder aan: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

te elfder ure, 
 
komt uit Mattheus 20, waarin het verhaal verteld wordt van arbeiders die slechts een uur 
hadden gewerkt (van zes uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds). 
 

teken aan de wand, 
 
in Daniël 5 verschijnt tijdens een feestmaal van de koning plotseling een hand die een paar 
woorden op de wand schrijft. Niet veel later is de koning dood. 
Betekenis: een waarschuwing dat er iets gaat gebeuren. 

op handen dragen, 
 
o.a. gebruikt in Psalm 91:12, “Zij zullen u op handen dragen, opdat gij uw voet aan geen 
steen stoot.” Oorspronkelijk betekende de uitdrukking ‘beschermen’. 
Huidige betekenis: vereren, liefhebben 

muggeziften:  
 
naar Mattheüs 23:24, “Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt.” 
Jezus foetert de schiftgeleerden uit die zich bezighouden met details, terwijl ze de grote 
zaken uit het oog verliezen. Uitzijgen betekent haarfijn zuiveren, ontleden; doorzwelgen 
betekent in een keer doorslikken. 
Betekenis: vitten op kleinigheden. Een muggezifter zou ons bijvoorbeeld mailen dat de 
correcte spelling tegenwoordig muggenziften is. 

 

 

in zak en as zitten:  
 
Uit Esther 4:1 “[….] en hij trok een zak aan met as; [….]” 
In tijden van rouw droegen oude Israëlieten een zakvormig kleed en strooiden ze as op het 
hoofd. De uitdrukking betekent nu ‘in de put zitten’. 



 
- 13 - 

 

Bestuur en  
bestuurs- 

commissies 
 

 
Parochiebestuur 
 

De taak van het parochiebestuur bestaat in 
de eerste plaats uit het beheer van de mate-
riële zaken van de parochie, de bekende drie 
G’s: geld, gegevens en gebouwen. Te denken 
valt hierbij aan het onderhoud van de kerk 
en de andere bezittingen, het verlichten, ver-
warmen en het schoonhouden van het ge-
bouw, de beveiliging van de kerk, het onder-
houd van de liturgische gewaden, linnengoed 
en liturgisch vaatwerk, de lonen van de gees-
telijken, organist, dirigent en anderen, de 
ledenadministratie en alle andere adminis-
traties. 
 

Het parochiebestuur dient zorg te dragen 
voor het verwerven van de nodige financiële 
middelen om al de (niet geringe) kosten te 
kunnen betalen. Geen sinecure, iedere bij-
drage is dan ook welkom! 
 

Inzake pastorale aangelegenheden heeft het 
parochiebestuur een adviserende taak. 
 

De samenstelling van het bestuur is als 
volgt: 
 

 Voorzitter: 
  Pastoor M.W.G. Dorssers, Grotestraat 285,    
  5141 JT Waalwijk 
 Vicevoorzitter: 
  Mevr. Berdien (H.G.C.) Kobben-de Kort,   
  Esdoornstraat 31. 5143 AT Waalwijk 
 Secretaris: 
  Dhr. Jack (L.P.M.) Janssens,   
  Rembrandtpark 84, 5143 GA Waalwijk 
 Penningmeester: 
  Dhr. Cees (A.A.M.) Bierings, Annie M.G.  
  Schmidtplein 27, 5144 ZA Waalwijk 
 Portefeuille vastgoedbeheer: 
  Dhr. Ad (F.J.M.) Passier, Van Brederodelaan  
  5, 5141 EL Waalwijk 
 Portefeuille begraafplaatsen: 
  Dhr. Will (C.J.F.) Donders,  
  Dr. Schaepmanlaan 47, 5142 CP Waawijk 
 Portefeuille medewerkers en vrijwilligers: 
  Mevr. Cissy (F.I.H.M.) de Bruyn,  
  De Roonlaan 23, 5165 VA Waspik 
 Portefeuille communicatie: 
  Dhr. Theo (J.J.) van der Vight,  
  Jan de Rooystraat 7, 5141 EN Waalwijk 

Bestuurscommissies 
 

Een parochie besturen omvat tal van gebie-
den, ieder met een eigen specialisatie, vaak 
specialistische materie. Het is daarom goed 
dat het bestuur zich laat bijstaan door een 
vijftal commissies, die ieder een werkveld 
voor hun rekening nemen.  
 

 Commissie Financiën 
De commissie Financiën zorgt voor onder-
steuning van het bestuur in financiële aange-
legenheden. Te denken valt daarbij aan het 
voorbereiden van de begroting, de jaarreke-
ning en de meerjarenonderhoudsbegrotin-
gen. Ook valt te denken aan de financiële 
administratie, de ledenadministratie en de 
kerkbijdrageadministratie. Bovendien advi-
seert de commissie het bestuur op het ge-
bied van beleggingen. 
 

Samenstelling van de commissie: dhr. Cees 
Bierings (coördinator vanuit het bestuur, dhr. 
Kees Kraneveld, dhr Jan Sebregts, (één vac). 
 

 Commissie Vastgoedbeheer 
De commissie Vastgoedbeheer zorgt voor het 
onderhoud van onze gronden en gebouwen. 
Met name de planning en uitvoering van het 
groot onderhoud is daarin belangrijk. 
 

Samenstelling van de commissie: dhr. Ad 
Passier (coördinator vanuit het bestuur), dhr. 
Hans van der Krabben (St.-Antoniuscom-
plex), mevr. Philly den Teuling (St. Clemens-
kerk en kerk St. Jan de Doper), dhr. Bert de 
Graauw (St. Bartholomeuskerk, St. Theresia-
kerk), dhr. Frank Heijnen (secretaris).  
 

 Commissie Medewerkers / Vrijwilligers 
De commissie Medewerkers en Vrijwilligers 
onderhoudt de contacten met de vele groe-
pen van vrijwilligers in onze parochie. 
 

Samenstelling van de commissie: mevr. 
Cissy de Bruyn (coördinator vanuit het be-
stuur, mevr. Anja Baar, dhr. Gert-Jan Pope-
lier, mevr. Ans Maaijwee-de Kort.  
 

 Commissie begraafplaatsen 
Samenstelling van de commissie begraaf-
plaatsen: dhr. Will Donders (coördinator van-
uit het bestuur), mevr. Joke Duquesnoy, mw. 
Jos Heijnen-Harperink, dhr. Jan Elshof, dhr. 
Hubert van Dongen, dhr. Albert Zijlmans. 
 

 Commissie Communicatie 
De commissie Communicatie zorgt voor de 
informatievoorziening intern en extern. Te 
denken valt aan de website, het parochie-
blad, nieuwsbrieven, maar ook aan contacten 
met locale media. Coördinator vanuit het 
bestuur is de heer Theo van der Vight. 
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Parochiekroniek 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Door het sacrament van het H. Doopsel 
worden/werden in onze parochiegemeen-
schap opgenomen: 
 
02 juli 2017 – St. Clemenskerk 
Annabel van Empel, dochter van Michiel van 
Empel en Amanda Lamers 
 

02 juli 2017 – St. Bartholomeuskerk 
Fiene Waas, dochter van Bart Waas en 
Janneke Hoes 
 

16 juli 2017 – St. Clemenskerk 
Gabriella Soyer, dochter van Wesley Soyer 
en Evita Tilroe 
 

23 juli 2017 – St. Antoniuskerk 
Pien Moonen, dochter van Niels Moonen en 
Nicole Backx 
 

23 juli 2017 – St. Bartholomeuskerk 
Finn Akkermans, zoon van Sander 
Akkermans en Veronique Bastiaansen 
 

28 juli 2017 – St. Antoniuskerk 
Liv Goralska, dochter van Marciw Goralski en 
Magdalena Kronowiecka 
 

06 augustus 2017 – St. Janskerk 
Rover Doppen, zoon van Tomas Doppen en 
Tharys van Deijzen 
 

27 augustus 2017 – St. Antoniuskerk 
Lotte Leijen, dochter van Jos Leijen en 
Sabrina van Oudheusden 
 

27 augustus 2017 – St. Janskerk 
Suze van Hoorn, dochter van Niek van Hoorn 
en Mayke Brand 
 

10 september 2017 – St. Janskerk 
Jayden van Gulik, zoon van John van Gulik 
en Joweria Nalukwago 
 

17 september 2017 - St. Antoniuskerk 
Kiyara Ros, dochter van Leroy Ros en Desirée 
van Keulen 
 
Onze hartelijke gelukwensen 

 
Samen met familie en vrienden namen wij 
tijdens een uitvaartdienst afscheid van hen 
die door de dood uit ons midden zijn heen- 
gegaan: 
 
29 mei 2017 – St. Janskerk 
Jacques Mahieu   74 jaar 
 
07 juni 2017 – St. Antoniuskerk 
Mathew Verhoeven   30 jaar 
 
09 juni 2017 – St. Clemenskerk 
Emma Roitero – Franceschina 96 jaar 
 
10 juni 2017 – St. Janskerk 
Cees Slaats    88 jaar 
 
12 juni 2017 – St. Antoniuskerk 
Lies van de Wiel – van Dooren 86 jaar 
 
12 juni 2017 – Uitvaartcentrum Bloemendaal 
Tineke Pelders – Brouwer  84 jaar 
 
13 juni 2017 – St. Antoniuskerk 
Meity Kiliaan – Meijer  78 jaar 
 
21 juni 2017 – St. Clemenskerk 
Jan Trommelen   89 jaar 
 
22 juni 2017 – St. Janskerk 
Cor Stokkermans – Dumoulin 84 jaar 
 
22 juni 2017 – St. Janskerk 
John Hensen    50 jaar 
 
01 juli 2017 – St. Clemenskerk 
Paula de Gruijter   80 jaar 
 
05 juli 2017 – St. Janskerk 
Meike Deibert – Apfel  83 jaar 
 
07 juli 2017 – St. Clemenskerk 
Adriënne van Laarhoven  86 jaar 
 
12 juli 2017 – St Janskerk 
Noor Langemeijer   69 jaar 
 
19 juli 2017 – Crematorium Maaslanden 
Francien Wijkmans – Lensvelt 82 jaar 
 
20 juli 2017 – St. Antoniuskerk 
Aad Meeder    85 jaar 
 
21 juli 2017 – St. Antoniuskerk 
Annie van Schaik – Martens  85 jaar 
 
05 augustus 2017 – St. Antoniuskerk 
Sjaan Lodewijks – Verboven 72 jaar 
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11 augustus 2017 – St. Bartholomeuskerk 
Jan Donks    61 jaar 
 
11 augustus 2017 – St. Janskerk 
Henk van der Valk   90 jaar 
 
19 augustus 2017 – St. Janskerk 
Carla van der Vight – Vis  77 jaar 
 
02 september 2017 – St. Antoniuskerk 
Annie van Uden – Kuijpers  94 jaar 
 
Mogen zij rusten in vrede 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spiritualiteit van de 
congregatie O.L.V. 
van het H. Hart 
 
 
 
 
 
Op woensdag 11 oktober 

a.s. verzorgt zuster Giuseppe Peeters een 
lezing / powerpoint-presentatie over de 
spiritualiteit van de congregatie Onze Lieve 
Vrouw van het H. Hart. 
 

Plaats: Parochiezaaltje (De Genestetstraat 1) 
Aanvang: 19.30 uur 
 
U bent van harte welkom! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stille Omgang - Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarlijks lopen duizenden de Stille Omgang 
door het centrum van Amsterdam. Deze pel-
grimstocht, een herdenking van de middel-
eeuwse mirakelprocessie, is dit jaar voor de 
136e keer gehouden. Ondergetekende loopt 
deze stille tocht 63 jaar. Nu, na heel wat 
jaren van organiseren om met de bus vanuit 
Waalwijk en omstreken naar Amsterdam te 
kunnen gaan, is het helaas financieel niet 
meer mogelijk om dit te organiseren. Bij de-
ze wil ik dan ook de mensen die zelf niet 
meer meekonden, maar elk jaar trouw een 
donatie gaven hartelijk bedanken. Ook ben ik 
alle anderen die aan de organisatie hebben 
meegewerkt dankbaar voor hun inzet, waar-
onder de drukkerij op het parochiecentrum 
(voor het jaarlijks drukken van o.a. de 
posters). 
Het blijft de komende jaren uiteraard moge-
lijk deel te nemen aan de Stille Omgang. 
Anders dan voorheen zal men hiervoor echter 
zelf het initiatief moeten nemen, b.v. door 
gebruik te maken van het openbaar vervoer 
of de auto.   
 
A. Hendriks 

Klooster FDNSC, Bredaseweg te Tilburg 
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 Open Kerkendag Brabant  
Zondag 26 november 2017 
 
 
Op 26 nobember 2017 wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Het 
streven is dat op die zondag meer dan 600 kerken – katholiek en protestants – 
in onze provincie zijn geopend. Dit unieke evenement wil Brabanders kennis 
laten nemen van het grote culturele belang van de kerken. Bewustwording 
draagt bij aan het vinden van goede herbestemmingen van kerken die aan de 
eredienst zijn of worden onttrokken. De komende jaren is herbestemmen van 
kerken het grootste culturele probleem van Brabant. Omdat er méér kerken 
open blijven dan er gesloten worden, leent deze Brabantse Open Kerkendag 
zich er tevens uitstekend voor om ook aandacht te hebben voor het religieuze 
aspect van ‘onze’ kerken van Brabant. Immers de beste bestemming van een 
kerk is de religieuze bestemming. Deze dag is dan ook een prima gelegenheid 
om meer draagvlak te scheppen voor het voortbestaan van het kerkgebouw.  
In de eerste plaats is het de bedoeling dat alle kerken van Brabant op 26 no-
vember geopend zijn om zich te presenteren aan hun bezoekers. Hier ligt een 
kans voor evangelisatie. Het kerkgebouw als huis van God en een huis gevuld 
met levende stenen. Kerkkoren kunnen een concert geven; er kunnen rondlei-
dingen en lezingen worden gegeven; ook kunnen werkgroepen zich presenteren 
en tentoonstellingen en muziekuitvoeringen gehouden worden.  
Alles is erop gericht zoveel mogelijk mensen, met name hen die nooit meer in 
de kerk komen, te interesseren voor een bezoek. Het is een mooie manier om 
te onderstrepen dat we een hartelijke, open en gastvrije kerk willen zijn. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om op deze dag een bezoek te brengen aan 
de kerken in Noord-Brabant.  
De Brabantse Open Kerkendag wordt georganiseerd door een breed georiën-
teerde werkgroep. Daarin hebben zitting: vertegenwoordigers van de PKN, van 
de bisdommen Breda en Den Bosch, Erfgoed Brabant, PON (Provinciaal 
Opbouworgaan), de provincie en de Brabantse Hoeders (een provinciebrede 
organisatie van mensen die zich inzetten voor de cultuur van Brabant). Het bis-
dom werkt van harte mee aan deze Open Kerkendag.  
 
Voor meer informatie: 

www.openkerkenbrabant.nl  
 

Ter gelegenheid van deze Open 
Kerkendag is een brochure uitge-
geven, die u op bovenstaande 
website kunt downloaden. 
  
In deze uitgave is een foto op-
genomen van de unieke glas-in- 
betonwand in de St. Antonius-
kerk van priester-kunstenaar 
Egbert Dekkers. De ramen 
illustreren taferelen uit het boek 
openbaring van Johannes; de 
Goddelijke liturgie in de hemel. 
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