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  Pastoor Dorssers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochieblad

 

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

Colofon 
 

Jaargang 5 
Oktober 2017 
 
Pastoraal team: 
 

 Pastoor/deken  
   M. Dorssers 
   tel.: 0416 - 33 21 81 
 Pastor Nguyen Duc Minh 
   tel.: 06 – 10651088 of 
   0416 – 79 50 89 
 Diaken A. van Diessen 
   tel.: 06-22840500 of 
   0416 - 33 35 31 
 Pastoraal assistente:  
   mw. A. Maaywee-de Kort 
   tel.: 06-25461048 
 
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 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 
http://pci.sintjanwaalwijk.nl/ 
 
Website: 
 

www.sintjanwaalwijk.nl 
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Allerzielen 
U die ik mis 

als ik naar de sterren kijk 
dan voel ik weer het verdriet 

want dan moet ik weer terugdenken 
aan de dag dat u mij verliet 

 
zo onverwachts en snel 

sloot u uw ogen 
kan het eigenlijk na alle jaren 
nog steeds niet echt geloven 

 
maar als ik weer 

naar het kerkhof ga 
wordt de realiteit weer zichtbaar 

als ik voor uw laatste rustplaats sta 
 

de realiteit is echt heel hard 
en ik moet het leven maar nemen zoals het is 

maar het blijft een feit 
dat ik u nog steeds vreselijk mis. 
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1942 en  

onze rechtsstaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De afgelopen zomertijd werd ik als bisschop van 
’s-Hertogenbosch verschillende keren indringend 
geconfronteerd met de Tweede Wereldoorlog. 
Eind juli was ik te gast bij de karmelieten van 
Nijmegen. Tijdens een inspirerende studiedag 
herdachten zij dat in 1942, nu dus precies 75 
jaar geleden, hun beroemd geworden ordegenoot 
Titus Brandsma in Dachau door marteling en uit-
putting om het leven kwam. Pater Titus werd 
intens gehaat door de Duitse bezetter omdat hij, 
namens onze bisschoppen, de katholieke media 
voor nationaal socialistische invloed wilde 
behoeden. Uiteindelijk bracht hem dat de dood in 
het concentratiekamp. 
 
Dodenlijst 
Half augustus vierde ik op het landgoed De 
Hiersenhof van de familie de Quay te Beers met 
een paar honderd gelovigen de Eucharistie. In 
datzelfde jaar 1942 behoorde prof. Jan de Quay, 
de latere premier, tot de honderden notabelen 
die de Duitse bezetter als gijzelaar vasthielden in 
Sint Michielsgestel. De gijzelaars moesten met 
hun leven instaan voor de rust in bezet 
Nederland. Na een aanslag door het verzet begin 
augustus 1942 in Rotterdam wilden de Duitsers 
als vergelding minstens 20 gijzelaars doden en 
prof. De Quay stond op de dodenlijst. Uiteindelijk 
werden er maar 5 gijzelaars gefusilleerd en 
ontsprong De Quay de dodendans.  
 
 

Recht van de sterkste 
Deze twee gebeurtenissen uit de Tweede 
Wereldoorlog prentten mij weer in om uitermate 
nuchter te denken over ons mensen. Als 
schepselen van God zijn wij geroepen om lief te 
hebben en te dienen, maar steeds opnieuw wordt 
duidelijk dat wij daarin falen. Mensen kunnen 
intens liefdeloos zijn en intens gaan haten. Dat 
geldt voor ieder van ons maar dat gold zeker in 
de tijd van het nationaalsocialisme. Toen de 
nazi’s de macht in Duitsland en een groot deel 
van Europa hadden veroverd, zat het anti-
evangelie immers stevig op de troon. Niet de 
naastenliefde en het recht van de zwakke 
bepaalden het beleid maar het recht van de 
sterkste. Wij weten dat miljoenen mensen, onder 
wie alleen al zes miljoen Joden, op een fabrieks-
matige wijze zijn uitgeroeid. Ongetwijfeld een 
van de meest vreselijke dieptepunten uit de 
menselijke geschiedenis. 
 
Dankbaar 
In 1945 kwam er gelukkig een einde aan de 
nationaalsocialistische terreur. Na een periode 
van duisternis ging het licht weer schijnen. De 
herdenking van pater Titus en de viering op het 
landgoed van de familie De Quay maakten mij 
duidelijk hoe intens dankbaar wij in Nederland 
mogen zijn om te leven in een democratische 
rechtsstaat. Wij hebben een prachtige Grondwet 
waarin een groot aantal vrijheden zijn 
vastgelegd, waaronder de vrijheid van godsdienst 
en de vrijheid van meningsuiting. Wij hoeven niet 
bang te zijn dat de politie ons zonder duidelijke 
reden uit ons huis haalt. Wij hoeven ook niet te 
vrezen zonder fatsoenlijk proces lange tijd in de 
gevangenis te belanden of, erger, te worden 
gedood. Tegelijk weten wij ook dat een dergelijke 
ordening van de samenleving geen 
vanzelfsprekendheid vormt.  
 
 

 
 

Mgr. dr. Gerard de Korte 

Titus Brandsma 



 
- 3 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwetsbaar 
Van de huidige bijna 200 nationale staten in 
onze wereld voldoet, zo schat ik in, een groot 
deel niet aan de criteria om rechtsstaat te 
heten. Een en ander moet ons te denken ge-
ven. De Nederlandse rechtsstaat is het pro-
duct van een langdurig historisch proces. De 
deugden, waarden en normen van ons chris-
telijk geloof hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de wording van de rechtsstaat. 
De rechtsstaat blijft echter altijd kwetsbaar. 
Een en ander legt grote verantwoordelijkheid 
op de schouders van degenen die tot poli-
tieke verantwoordelijkheid zijn geroepen. Wij 
moeten de rechtsstaat beschermen tegen 
kleine religieuze fanatici die door terreur 
dood en verderf willen zaaien. Maar evenzeer 
dreigt er uit populistische, nationalistische en 
extreem linkse/rechtse hoek gevaar. Juist in 
deze tijd van onbehagen is het goed extra 
alert te zijn en onze kostbare rechtsstaat te 
beschermen. 
 
Mgr. dr. Gerard te Korte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H. Doopsel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het sacrament van het H. Doopsel 
worden/werden in onze parochiegemeen-
schap opgenomen: 
 

24 september 2017 – St.-Janskerk 
Maria-Laura Merkx, dochter van Dave Merkx 
en Simone de Souza Martins 
 

01 oktober 2017 – St.-Clemenskerk 
Damian Meijer, zoon van Leon Meijer en 
Corinda Zenhorst 
 

08 oktober 2017 – St.-Antoniuskerk 
Luca Slaats, zoon van Marcel Slaats en 
Steffie Kuijs 
 

08 oktober 2017 – St. Bartholomeuskerk 
Mik Lenworth Ubert, zoon van Jacqueline 
Ubert 
 

14 oktober 2017 – St.-Clemenskerk 
Sophie van Wijlen, dochter van Karel-Jan van 
Wijlen en Anne-Michèle Simons 
 

22 oktober 2017 – St. Janskerk 
Jeppe Verhoeven, zoon van Lonneke 
Verhoeven en Joyce de Haan 
 

12 november 2017 – St.-Antoniuskerk 
Adam Broers, zoon van Bart Broers en 
Alexandra Cieraad 
 
Onze hartelijke gelukwensen 
 
 

Curicó 
 

Op 18/19 november is er weer gelegenheid 
om kerstkaarten te ondertekenen. Deze 
worden opgestuurd naar onze zusterparochie  
Cristo Resucitado in Curicó (Chili), waar ze in 
de nachtmis worden uitgereikt. Tevens is er 
een deurcollecte. Van de opbrengst worden 
kerstpakketten gekocht voor de allerarmste 
families, zodat zij ook een fijne kerst hebben. 
 

Jan de Quay 
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St.-Antonius van Padua 
 
08-12-2016 Ton van Warmerdam 88 jaar 
10-12-2016 Riet Adank  84 jaar 
13-12-2016 Jeanne de Man- 90 jaar 
  Timmermans 
20-12-2016 Ad Kouwenberg 84 jaar 
25-12-2016 Til de Poorter-  88 jaar 
  Dechering 
28-12-2016 Roderick Hansen 49 jaar 
12-01-2017 Antonet Fitters- 85 jaar 
  van Es 
25-02-2017 Henny van Riel 77 jaar 
18-03-2017 Ti Vercammen- 83 jaar 
  Verberne 
18-04-2017 Martijn van Kuijk 81 jaar 
26-04-2017 Wies Kleijsen-  86 jaar 
  van Hilst 
29-04-2017 Marietje van den 68 jaar 
  Berg-Moorman 
16-05-2017 Piet van Laarhoven 77 jaar 
31-05-2017 Mathew Verhoeven 30 jaar 
02-06-2017 Lies van de Wiel- 86 jaar 
  van Dooren 
06-06-2017 Meity Kiliaan-  78 jaar 
  Meijer 
13-07-2017 Annie van Schaik- 85 jaar 
  Martens 
14-07-2017 Francien Wijkmans- 82 jaar 
  Lensvelt 
17-07-2017 Aad Meeder  85 jaar 

31-07-2017 Sjaan Lodewijks- 72 jaar 
  Verboven 
26-08-2017 Annie van Uden- 94 jaar 
  Kuijpers 
30-08-2017 Frans van den Brink 84 jaar 
31-08-2017 Ada van den Elshout- 93 jaar 
  van den Berg 
25-09-2017 Jac de Baar  80 jaar 
05-10-2017 Mariëlle Schroen 45 jaar 
 

 

St.-Clemens 
 
30-04-2017 Maria Maas-  80 jaar 
  Wagelmans 
04-06-2017 Emma Roitero- 96 jaar 
  Franceschina 
16-06-2017 Jan Trommelen 89 jaar 
24-06-2017 Paula de Gruijter 80 jaar 
30-06-2017 Adriënne van  86 jaar 
  Laarhoven 
 
 

 
 

St.-Jan de Doper 
 
16-10-2016 Anke Zwaans-  93 jaar 
  Boïnck 
20-10-2016 Rieki Heijs-  86 jaar 
  Van Engelen 
21-10-2016 Akky Vloemans- 87 jaar 
  de Kort 
28-10-2016 Lucie Langenhorst- 89 jaar 
  de Paepe 
11-11-2016 Jo van Loon  93 jaar 
15-11-2016 Gerard van Mil  83 jaar 
30-11-2016 Wout van der Mee 91 jaar 
18-12-2016 Louis Hirdes  85 jaar 
06-01-2017 Kees van den Broek 91 jaar 
07-01-2017 Diny van Dongen- 82 jaar 
  Laros 
08-01-2017 Anny de Gouw- 84 jaar 
  Kuys 
06-02-2017 Rinus van Doorn 86 jaar 
13-02-2017 Betsie Klijsen-Kelder 87 jaar 
25-02-2017 Ria Pulles-IJpelaar 82 jaar 
27-02-2017 Jo Appels-Pullens 94 jaar 
22-03-2017 Frans Vos  85 jaar 
25-03-2016 Martha Leenheers 77 jaar 
27-03-2017 Corrie van Drunen- 80 jaar 
  Bouwens 
29-03-2017 Toos van der Eerden- 91 jaar 
  Blommaart 
30-03-2017 Mieke de Kort-  86 jaar 
  Vloemans 
08-05-2017 Thea Schalken- 89 jaar 
  van Assen 

 

 

Allerzielen 2017 
Donderdag 2 november 
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16-05-2017 Mien van Ham- 99 jaar 
  van den Heuvel 
23-05-2017 Jacques Mahieu 74 jaar 
04-06-2017 Cees Slaats  88 jaar 
05-06-2017 Tineke Pelders- 84 jaar 
  Brouwer 
14-06-2017 Cor Stokkermans- 84 jaar 
  Dumoulin 
16-06-2017 John Hensen  50 jaar 
29-06-2017 Meike Deibert-  83 jaar 
  Apfel 
04-07-2017 Noor Langemeijer 69 jaar 
06-08-2017 Henk van der Valk 90 jaar 
14-08-2017 Carla van der Vight- 77 jaar 
  Vis 
26-09-2017 Leo van Sluisveld 85 jaar 
06-10-2017 Coba Schalken- 83 jaar 
  van Hilst 
 

 
 

Parochiekern Waspik 
 

St.-Bartholomeus 
 
20-10-2016 Suze Dubois-Bakker 84 jaar 
04-11-2016 Joke Wirken  69 jaar 
14-11-2016 Hannes Jacobs  84 jaar 
26-11-2016 Jan Gennesen  91 jaar 
22-12-2016 Jos Kamp  76 jaar 
24-12-2016 Emmy Brokx-  92 jaar 
  Jeursen 
17-02-2017 Jo van Dongen- 92 jaar 
  Vermeeren 
26-02-2017 Dien Damen-  77 jaar 
  van den Broek 
16-03-2017 Cor Roovers-  84 jaar 
  Boomaerts 
19-03-2017 Nol de Hond  90 jaar 
24-03-2017 Willy Frensen-  87 jaar 
  van Warmerdam 
18-04-2017 Riek Smits-de Bont 89 jaar 
20-05-2017 Corrie Schoenmakers- 
  van Dongen  87 jaar 
22-06-2017 Cor Zijlmans-  90 jaar 
  Verschure 
07-08-2017 Jan Donks  61 jaar 
23-08-2017 Lisa Roomer-Damen 86 jaar 
19-09-2017 Truus Rekkers  81 jaar 
 
Mogen zij rusten in vrede 

 

 

Allerzielenvieringen 

 
Tijdens de Allerzielenvieringen worden 
speciaal de overledenen van het afgelopen 
jaar herdacht door het lezen van hun naam 
en het aansteken van een kaars. Na de 
viering kunt u deze kaars meenemen naar 
huis.  
 
St.-Antoniuskerk – Waalwijk 
Donderdag 2 november 2017 
19.00 uur: Gebedsviering 
Zang: Gemengd Antoniuskoor 
 
St.-Bartholomeuskerk – Waspik 
Donderdag 2 november 2017 
19.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Bartholomeuskoor 
 
St.-Janskerk – Waalwijk 
Donderdag 2 november 2017 
19.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Gemengd koor St. Jan 
 
St.-Theresia – Waspik 
Zondag 5 november 2017 
14.30 uur: Allerzielenlof in ‘t Schooltje 
Zang: Theresiakoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Begraafplaats  
St. Theresia  
Waspik 
 

 
Lourdesgrot achter 
voormalige  
St.-Theresiakerk 
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Iemand helpen met rouwverwerking 

Iemand die een dierbare verloren heeft, heeft steun vanuit zijn of haar omge-
ving keihard nodig. Juist het feit dat vrienden, familieleden, buren en/of 
collega’s er voor de rouwende zijn, helpt om het verlies te leren aanvaarden en 
de draad van het leven weer op te pakken. Uiteraard kost dit de nodige tijd. 
Helaas zie je vaak dat ‘de wereld’ er na de begrafenis of crematie wel zo’n beet-
je klaar mee is: men gaat weer verder met het leven van alledag. “Erg hè, wat 
er met Piet gebeurd is,” klinkt het nog even, maar al snel wordt ‘het geval-Piet’ 
vervangen door een andere gebeurtenis: een echtscheiding, een ontslag, een 
geboorte of gewoon een sappige roddel. De rouwende nabestaande kan hierdoor 
het gevoel krijgen dat hij of zij alleen staat in het verdriet. Helpen met rouwver-
werking doe je door de ander te laten weten dat hij of zij er juist niet alleen voor 
staat.  

Het allerbelangrijkste wat je kan doen als iemand in je omgeving rouwt, is tijd 
geven. Wees aanwezig, durf een luisterend oor te bieden en en troostende 
schouder. Als je niet precies weet wat je moet zeggen tegen een nabestaande, 
zeg dát dan, maar blijf in ieder geval niet weg en zwijg de overledene niet dood. 
Juist laten merken dat hij of zij voortleeft in jouw herinneringen, kan heel be-
langrijk zijn voor de rouwverwerking van de nabestaanden. 

Vergeet hen niet 

Als iemand in je omgeving rouwt, denk dan niet te snel dat hij/zij er nu maar 
overheen moet zijn. Het rouwproces verloopt in fases, maar hoe lang iedere fase 
duurt is voor iedereen verschillend. Ook de wijze en leeftijd van overlijden spe-
len hierin een rol: een onverwachts overlijden, bijvoorbeeld door een misdrijf, 
kan het rouwproces bemoeilijken. Hetzelfde geldt wanneer de nabestaande 
kampt met schuldgevoelens en ‘had ik maar’s, iets wat vaak wordt gezien na 
zelfdoding, maar soms ook na een ziekbed. Durf ook deze gevoelens bespreek-
baar te laten zijn, praat ze niet weg. Laat merken dat je aan iemand denkt, door 
een kaartje te sturen op de sterfdatum van de dierbare. De wetenschap dat een 
geliefde overledene ook nog door anderen wordt herdacht, is vaak een hele 
grote bron van troost.  

 

Werkgroep nabestaanden 
 
De leden van de ‘Werkgroep nabestaanden’ en het 
pastorale team nodigen enkele keren per jaar mede-
parochianen uit die nu leven met het gemis van hun 
overleden partner. De werkgroep heeft ervaren dat 
het goed voelt om samen te komen om hun dierbare 
te gedenken. De ontmoetingen vinden steeds plaats 
in het parochiezaaltje (St.-Antoniuskerk). Na een 
kopje koffie/thee is er eerst gelegenheid om met el-
kaar kennis te maken. Daarna wordt er in de dagkerk 
een korte bijenkomst gehouden en een kaarsje opge-
stoken. Er wordt wat gebeden en gelezen. De mid-
dag wordt afgesloten met een ongedwongen samen-
zijn onder het genot van een drankje. 
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Actuele berichten uit onze parochie  

treft u aan op de website: 

www.sintjanwaalwijk.nl 
 

 

 

Erfenis 
 

Erfenis 
 
Nee, dit stukje gaat niet over geld dat je kunt erven, waardoor je in jouw leven dromen kunt 
verwezenlijken die een ander niet meer kan koesteren. Het gaat ook niet over spullen van de 
overledene, die voor twist en tweedracht kunnen zorgen in een familie, omdat de een het de 
ander niet gunt. Spullen, die we misschien beter niet kunnen erven, omdat ze ons kunnen ver-
anderen in roofdieren. Het gaat over iets van veel meer waarde: het gaat over liefde. Liefde, 
die over de dood heen reikt. Liefde, die iemand die je dierbaar was, je nalaat. Liefde, waardoor 
iemand in jou verder leeft. Ik hoorde onlangs: “you don’t know them all, but you owe them 
all”, vrij vertaald: je kent ze niet allemaal, maar je bent ze allemaal iets schuldig. Die uit-
spraak ging over gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, jonge mannen die hun 
leven gaven voor de vrijheid van anderen. Zoals vaker, wanneer ik iets hoor of lees dat mij 
mogelijk de inspiratie kan geven voor een spinseltje, schreef ik deze zin op en dacht daarbij 
aan Allerzielen: de dag waarop wij alle dierbaren, die gestorven zijn, herdenken. Soms vraag ik 
me af of zo’n dag zin heeft; je denkt toch al vaak genoeg aan diegenen, die je liefhad. Maar 
dan denk ik even terug aan hoe mijn nichtje en neefjes, toen ze klein waren, het graf van mijn 
ouders, hun opa en oma, schoonmaakten en opfleurden met Allerzielen. Meestal, als we den-
ken aan “onze doden”, denken we aan hoe we hen missen. En aan het verdriet, dat we nog 
steeds hebben. We denken minder aan de rijkdom, die we aan hen te danken hebben. De rijk-
dom, die bestaat uit mooie herinneringen, de waarden die zij ons bijgebracht hebben, de liefde 
voor schoonheid, de vriendschap, die ons verwarmt. Hun ziel, hun wezen, dat in ons verder 
leeft. Ik draag mijn ouders, schoonouders, broer, schoonzus, vriendin en nog zo velen meer in 
mijn hart. Maar ook in mijn brein, want zij hebben mij zoveel geleerd. Ik ben gegroeid door 
hen, geworden wie ik ben door hen. “Ik vind het zo jammer, dat mijn ouders dit niet meer 
kunnen meemaken”. Zoiets hoor je vaak en ook ik voel dat regelmatig zo. De laatste keer dat 
iemand dit tegen mij zei, antwoordde ik: “Maar je kunt het ze nog steeds vertellen”. Ik vind het 
moeilijk uit te leggen, wat ik daarmee bedoel, zeker op papier. Maar ik voel het zo; ik praat 
regelmatig met de mensen, die ik verloren heb. Zeker niet in een seance of zo, want daar ge-
loof ik helemaal niet in. Maar gewoon, in mezelf, want daar zijn ze. Ze zijn niet in de spullen, 
die hier en daar nog uitgestald staan; ook niet in hun foto’s. Ze zijn in mij, een stukje van mij. 
En daarom ben ik hen ook iets schuldig: ik ben verschuldigd hun liefde, hun waarden, hun 
vriendschap door te geven aan anderen. Dit is de meest kostbare erfenis, die je kunt krijgen. 
Koester dit en laat dit niet bederven door gevechten om spulletjes en geld. Dat is hen en ons 
onwaardig. 
 
Gerri 
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De Mariakapel aan de Meerdijk bestaat in oktober 70 jaar 
 
De Mariakapel aan de Meerdijk 2c werd gebouwd in 1947 uit dankbaarheid 
jegens zowel Maria, voor de bescherming tijdens de oorlogsjaren, als de Schotse 
militairen voor de bevrijding van Waalwijk op 30 oktober 1944. De kapel is sinds 
1993 een gemeentelijk monument.  
 
In de zomer van 1946 maakten kapelaan P.J.A.M. (Pierre) Ras van de St. Anto-
niusparochie en de heer R.C.M. (Reinier) ter Berg, die aan de Kloosterweg woon-
de, hun initiatief om te komen tot de oprichting van een Mariakapel wereldkun-
dig. Hun ‘Stichting Mariakapel St. Antoniusparochie’ werd opgericht op 21 au-
gustus 1946. Al gauw bleek echter dat meer mensen met het idee rondliepen om 
een kapel te bouwen. Uiteindelijk werden op 29 januari 1947 de handen ineen- 
geslagen. Tijdens een vergadering in de Twee Kolommen werd toen besloten dat 
de nieuwe kapel ‘de Mariakapel der vier Waalwijkse parochies’ zou worden.  
 
Van de Verzekeringsmaatschappij Noord Braband werd een perceel grond aan-
gekocht (met daarop nog een oud vervallen meststofpakhuisje), gelegen op de 
hoek van de Meerdijk en de Kloosterweg, omdat op die plaats de bevrijders voor 
het eerst voet op Waalwijks grondgebied zetten. Architect Jos van Hulten ont-
wierp een kapel van 4 meter breed, 8 meter diep en ruim 7,5 meter hoog. Deze 
werd door vader Harry en zoon Bart van Heesch opgetrokken uit met de hand 
schoongebikte en in vorm gehakte ijsselsteentjes, afkomstig van een in puin 
geschoten boerderij in Udenhout. De familie Van Heesch, die onder meer het 
Prinsenhof in Delft restaureerde, stond bekend als de beste gewelvenbouwer van 
Nederland.  
 
Op 21 september 1947 werd door pastoor J. Ras de datumsteen geplaatst en 
een oorkonde met de volgende tekst ingemetseld: 
 
Anno Domini 1946 werd het initiatief genomen tot oprichting ener Maria-kapel, 
uit dankbaarheid voor de bevrijding van Waalwijk door de geallieerde troepen op 
30 October 1944. Het initiatief tot de bouw dezer Maria-kapel werd genomen 
door de Weleerw. Heer Petrus Johannes Antonius Maria Ras, kapelaan van de St. 
Antoniusparochie en de heer Reinier Coenraad Machiel Ter Berg, waarna de 
stichtingsacte werd gepasseerd voor notaris Lanen op 21 augustus 1946, welke 
acte in het archief van de St. Antoniuskerk bewaard wordt. De plannen werden 
overgenomen door de vier Waalwijkse Parochies, te weten: St. Jan (Pastoor J. 
Ras), St. Clemens (Pastoor A. v.d. Brekel), O.L. Vrouw (Pastoor W. Kemps) en 
St. Antonius (Pastoor A. Verhagen). De grond, waarop de kapel werd gesticht, 
gelegen aan het eind van de Kloosterweg, van welk punt de Scottisch High-
landers van het 8e leger van Generaal Montgommery Waalwijk binnenrukten, 
werd gekocht van de Verzekerings Maatschappij N.V. Noord Braband. De plan-
nen werden ontworpen door de Waalwijkse architect Jos van Hulten en uitge-
voerd door de aannemers Firma Gebr. H. en G. van Heesch te Waalwijk. Deze 
oorkonde werd opgemaakt en ingemetseld op Zondag de 21e September van het 
jaar Onzes Heren 1947 door Pastoor J. Ras, onder het roemruchtig Pontificaat 
van Z.H. Paus Pius XII, toen Zijne Eminentie Monseigneur Wilhelmus Mutsaerts 
Bisschop was van ’s-Hertogenbosch, in het 50e Regeringsjaar van Hare Majesteit 
Wilhelmina, Koningin der Nederlanden en de HoogEdel gestr. Heer J. de Quaay 
Commissaris der Koningin in Noord-Brabant en de EdelAchtb. Heer R.J.J. 
Lambooy Burgemeester der Gemeente Waalwijk. De inzegening dezer Kapel had 
plaats in de maand October van hetzelfde jaar, door de oudste Pastoor van 
Waalwijk, de Z. Eerw. Heer A. Verhagen en zij werd toegewijd aan O.L. Vrouw 
Koningin van de Vrede. 
 
“Stichting Maria-Kapel” Waalwijk 
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De kapel werd ingezegend op zondag 12 
oktober 1947 door pastoor A. Verhagen van 
de Antoniusparochie, op dat moment de oud-
ste pastoor in Waalwijk. De kapel moest het 
aanvankelijk stellen met een ‘voorlopig 
beeld’, omdat er op dat moment niet vol-
doende geld beschikbaar was om een nieuw 
beeld te laten vervaardigen. Al in november 
echter bleek een ‘onbekend gebleven weldoe-
ner’ aan beeldhouwer Wim Harzing uit Drie-
bergen opdracht gegeven te hebben een 
beeld te maken voor de nieuwe Waalwijkse 
Mariakapel. Dit beeld kon ingezegend worden 
op 19 september 1948.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1952 werd aan de Waalwijkse kunstenaar 
Wim Klijn nog de opdracht verstrekt voor het 
vervaardigen van vier glas-in-lood ramen, 
voorstellende de vier Waalwijkse parochie-
heiligen van dat moment.  

Op 5 mei 1995 onthulde sir Derek Lang, 
generaal b.d. van de Highland Division, een 
monument in de voortuin van de kapel. Ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan werd 
op 12 oktober 1997 achter in de kapel een 
replica geplaatst van de plaquette die op 29 
oktober 1995 door Waalwijk was aangeboden 
aan de bevrijders van de 51e Highland Divi-
sion in fort George te Iverness (Schotland). 
 
In de nacht van 26 op 27 december 1999 
werden de muren van de kapel beklad met 
satanische leuzen en werd het beeld 
‘onthoofd’. Op initiatief van Bart de Cock en 
Marielle van der Heijden werd in januari 2000 
in samenwerking met Radio Maasstad een 
grootscheepse actie gestart voor restauratie 
van het beeld en de kapel, die ruim 22.500 
gulden opbracht.  
 
Na de restauratie van het beeld werd  
’t Kapelleke op zaterdag 6 mei 2000 opnieuw 
ingewijd door bisschop Hurkmans. Burge-
meester Van Schaik sprak bij die gelegenheid 
de hoop uit dat de daders besef zullen krij-
gen van wat in de kapel wordt uitgedragen. 
‘De kapel dateert uit 1947, de tijd van de 
bevrijding. Toen kwamen hier de Schotten bij 
elkaar. De bevrijders van de terreur van 
toen, het naziregime. Hier is een plek om 
jezelf te zijn, en voor anderen om te kunnen 
bidden. Dit moet in stand gehouden worden. 
Veel burgers voelen zich verbonden met dit 
plekje Waalwijk. Wij zijn bereid tot verzoe-
ning. Maar het moet eens en voor altijd afge-
lopen zijn. Bij de mensen die dit soort dingen 
doen, moet de knop op een ander systeem. 
Dat kan niet met de karwats. Maar door 
opvoeding in orde en recht. Wij willen ons 
verzoenen, maar we hopen dat het signaal 
over zal komen dat het zo niet langer kan.’ 
 
 
 
 
 

 12 oktober 1947: 
Inzegening Mariakapel 
Het Mariabeeld wordt gedragen door de 
Katholieke Arbeidersjeugd (K.A.J.) omringd 
door een stoet bruidjes 

 12 oktober 1947: 
Drukte bij de inzegening van de Mariakapel 
 

Herdenking Mariakapel 
(Tweede wereldoorlog) 

 

Zondag 29 oktober 2017 

10.00 uur: Eucharistieviering  

in de St. Janskerk 
 

Zang: Gemengd koor St. Jan 
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Op zondag 26 november wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Op 
deze dag zal een aantal zowel katholieke als protestantse kerken in heel Noord-
Brabant open zijn.  
 
De stichting Vrienden van Sint Jan de Doper zal in samenwerking met de paro-
chie die dag de deuren van onze Waalwijkse Sint-Jan van tien tot vier uur wijd 
openzetten. Zo kunnen wij, om met de woorden van onze bisschop Gerard de 
Korte te spreken laten zien “dat wij een gemeenschap zijn die hartelijk en gast-
vrij wil zijn; niet alleen voor de gelovige parochianen, maar ook voor alle andere 
mensen”. 
 
Graag nodigen wij alle parochianen uit om op deze dag onze kerk te bezoeken, 
hopelijk samen met uw kinderen, vrienden, buren en familie! 
 
Het programma ziet er deze dag als volgt uit: 
 
 Om 10.00 uur wordt begonnen met de Eucharistieviering. Aansluitend is er 
koffie en thee en heeft iedereen gelegenheid om het pas geopende gerestau-
reerde Mariazaaltje in de kelder van de kerk te bezoeken.  
 
 Van 11.00 tot 16.00 uur is er in de kerk een permanente video-
presentatie op een groot scherm over de geschiedenis van deze unieke kerk en 
worden veel nieuwe veelkleurige facetten van het interieur zichtbaar gemaakt 
kerk door de bekende Waalwijkse historicus Jan van Oudheusden. 
In de sacristie worden alleen die dag een aantal liturgische voorwerpen tentoon-
gesteld, die in de parochie bewaard zijn gebleven. Ook het winkeltje van Sint 
Jan is geopend met tal van, alleen op die dag geldige, unieke aanbiedingen.  
 
 Van 14.30 tot 15.30 uur houden Thieu Mertens en Tiny Heesbeen een 
lezing over hun pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Aan de hand van 
geprojecteerde foto’s en documenten vertellen zij over hun persoonlijke erva-
ringen tijdens deze 35 dagen durende voettocht.  
Wij hopen met onze bisschop “dat ontzettend veel mensen tijdens de Open 
Kerkendag over de kerkdrempel heen stappen en door het kerkbezoek komen 
tot een moment van gebed, tot stilte en bezinning of tot verwondering om het 
bestaan dat wij allemaal ontvangen hebben”. 
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Honderden 

leegkomende kerken 

 
Als de kerken leeglopen zijn ze niet langer 
intiem verbonden met de grote rituelen van 
een mensenleven. Steeds sneller verliezen we 
onze binding met deze gebouwen. De 
verhalen, die ze verbinden met ons dagelijks 
leven, worden straks niet meer verteld. Ze 
vervagen en verdwijnen. Over een aantal ja-
ren begrijpt niemand meer de intense sa-
menhang tussen stenen, kunstwerken en 
verhalen. Dat vraagt om nieuwe verbindin-
gen. Want dorpen en steden kunnen niet 
zonder kerken en hun torens.  
 
Wat voor de eeuwigheid lijkt te zijn, is tijd-
gebonden gebleken. De imposante Heilig 
Hartkerk van Helmond, een topwerk van Pierre 
Cuypers, is nog geen honderd jaar geworden. 
In 1956 is het de eerste grote neogotische 
kerk die in onze provincie wordt afgebroken. 
Ervoor in de plaats kwam een niet al te fraai 
warenhuis van het intussen ook verdwenen 
V&D-concern. En daar bleef het niet bij: de 
opvolger, de H. Hartkerk van H.W. Valk in een 
buitenwijk verdween op haar beurt al na 24 
jaar: te groot, niet meer nodig. Het zijn niet 
de minste kerken die verdwenen. De 
Noordhoekse kerk in Tilburg, de kathedraal 
van Breda en de Leonardus- en de Petruskerk 
in ’s-Hertogenbosch. ‘Het is je reinste moord’ 
kopte dagblad De Stem bij het omver halen 
van de spits van de Bredase Maria Magdalena 
in 1967. 
 
In 2009 heeft de afbraak van de neogotische 
Sint-Jozefkerk in Dongen (1906-1907) veel 
aandacht getrokken. Een zeer actieve en 
creatieve actiegroep pleitte voor behoud, ter-
wijl het uiteindelijk de gemeente was die tot 
sloop van dit gemeentelijke monument over-
ging. In 2015 haalt de sloop van de dorps-kerk 
van Berlicum (1932-1933), een expres-
sionistisch bouwwerk met naoorlogse toren, de 
media. Een actiegroep verzet zich tegen sloop 
en slaagt erin minstens de toren te redden. 
Maar ook die is alsnog gesloopt om-dat er niet 
voldoende geld bijeen is gebracht. In Son valt 
het college intussen over een controverse 
rondom de bouw van een nieuw doprshuis, dat 

in de naoorlogse wederop-bouwkerk 
gemakkelijk een plaats zou kunnen vinden.  
 
Is sloop van kerken eigenlijk wel zo erg? Het is 
toch iets van alle tijden? In de middeleeuwen, 
in de negentiende eeuw en vooral na de 
Tweede Wereldoorlog maakten honderden 
kerken inderdaad plaats voor grotere en 
mooiere nieuwbouw. In de laatste decennia is 
dat echter niet meer het geval. Kerken rui-
men nu het veld voor woningen en winkels. 
Dat komt door het teruglopen van het kerk-
bezoek. Vanaf 1975 zijn in Nederland onge-
veer duizend leeggekomen kerken herbe-
stemd, om en nabij de driehonderd zijn er 
afgebroken. Van de ruim 600 Brabantse 
kerkgebouwen is nu 69% nog in gebruik voor 
de eredienst. Van 5% is bekend gemaakt dat 
ze binnen enkele jaren gaan sluiten, 9% staat 
al leeg, en 17% heeft een nieuwe be-
stemming gekregen. Dat is nog geen reden 
om opgelucht adem te halen. Van de ruim 400 
kerken die nu nog in gebruik zijn, zullen de 
komende jaren nog zo’n 200 tot 250 hun 
religieuze bestemming verliezen. Dat blijkt uit 
een onderzoek in opdracht van de provincie, 
waaronder het rapport Heilige huisjes? van 
2013. (…) 
 
Ondanks ontkerkelijking steken we nog steeds 
kaarsjes op in de vele tientallen 
(Maria)kapelletjes. Ook degenen die al jaren 
geen kerkbijdrage meer betalen, zijn wel 
bereid bij te dragen aan restauratie of behoud 
van de oude dorpskerk. Eigenlijk wil niemand 
een Brabant waarvan de horizon niet meer 
gemarkeerd wordt door kerken en hun torens. 
Kerken vertegenwoordigen de Brabantse 
geschiedenis. Ze roepen het verleden op in 
materiaal, vormgeving, ruimtewerking en 
decoratie. Ze zijn brandpunten van 
maatschappelijk leven en vertellen verhalen 
over ons verleden. Het zijn met betekenis 
geladen monumenten van cultuur. Ze zijn met 
dubbeltjes en kwartjes bijeen gespaard en 
daarom eigendom van de gemeenschap. 
 
Uit de brochure ‘Over ranke torenspitsen’ 
http://www.openkerkenbrabant.nl/cms/wp-
content/uploads/2017/Brochure_Ranke_Toren
spitsen.pdf 
 

Hoe kunnen we samen de Brabantse kerken 
redden 
 
Lilian Grootswagers 
Wies van Leeuwen 
Paul Spapens 

http://www.openkerkenbrabant.nl/cms/wp-content/uploads/2017/Brochure_Ranke_Torenspitsen.pdf
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Dag van de Wereldkerk 
 
Op zondag 24 september vierde ons bisdom 
in ’s-Hertogenbosch de Dag van de Wereld-
kerk. Dit is het vervolg op de migrantendag, 
zoals deze enkele jaren geleden gevierd 
werd. Het was een bijzonder geslaagde dag, 
waarin de vreugde van het geloof in de volle 
culturele breedte beleefd kon worden.  
 
In het komende jaar wil de bisschop deze 
dag graag vieren in Waalwijk. De gedachten 
gaan uit naar de meimaand, in het bijzonder 
naar zondag 27 mei (deze datum is nog 
onder voorbehoud).  
 
Wat is de bedoeling? De Dag van de Wereld-
kerk is bedoeld om te illustreren dat onze 
kerk zich niet beperkt tot de eigen parochie. 
Ook onze streek wordt steeds internationaler. 
Steeds meer mensen uit andere landen vesti-
gen zich bij ons. Onze religie zal, naar ver-
wachting, ook steeds meer internationale 
trekken krijgen.  
 
De Dag van de Wereldkerk is nu een gele-
genheid om de universaliteit van het geloof 
te delen en de veelkleurigheid van onze Kerk 
te vieren. De bisschop wil voor deze dag alle 
parochianen uitnodigen, in het bijzonder zij 
die zich vanuit het buitenland hier hebben 
gevestigd.  
 

Gedacht wordt aan een feestelijke eucharis-
tieviering met de parochianen en vervolgens 
een bijeenkomst in het centrum van Waal-
wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten 
onder het genot van gerechten uit de wereld. 
Er wordt gedacht aan zang en dans en een 
afsluitende maaltijd op het einde van de mid-
dag.  
 
Dat is dus de vraag van onze bisschop. Aan 
ons als parochie om na te gaan of dit in 
Waalwijk georganiseerd kan worden.  
 
Wij zijn dus op zoek naar migranten die deze 
dag met ons mee zouden willen organiseren. 
Het zou fijn zijn als er mensen willen partici-
peren die contacten hebben met groepen 
migranten. Bijvoorbeeld mensen uit Indone-
sië, Suriname, de Antillen, Polen, en zo 
voort.  
 
Mocht u willen meedenken, of kent u iemand 
die wij kunnen benaderen, wilt u dit dan aan 
ons kenbaar maken (0416-333531)? Wij zul-
len ook mensen rechtstreeks benaderen voor 
de organisatie van deze dag.  
 
Laten we hopen dat we de bisschop én vele 
migranten uit onze regio kunnen ontvangen 
in mei.  
 
Namens het pastorale team 
pastoor Dorssers 
 
 
 
 

Bisschop Wiertz van Roermond treedt terug 
 
Bisschop Franz Wiertz van Roermond treedt vervroegd terug. Op 2 december wordt hij 75 jaar, 
de leeftijd waarop bisschoppen doorgaans hun ontslag indienen bij de paus. Vaak wordt de bis-
schop dan gevraagd nog enige tijd aan te blijven totdat een opvolger is benoemd. Dat kan 
soms wel enkele jaren duren. 
 
Wiertz heeft dat moment niet afgewacht. Hij had al bekend gemaakt dat hij problemen had 
met zijn ogen. Zijn gezichtsvermogen is inmiddels zo achteruitgegaan dat hij niet meer kan le-
zen. “Normaal werk is niet meer mogelijk”, zo verklaarde hij onlangs tijdens een persconferen-
tie.  

 
Opvolging 
 
De afscheidsviering zal op 9 december plaatsvinden. De procedure voor opvolging is al in mei 
in gang gezet, toen Wiertz zijn ontslag indiende. 
 
Op 2 december zal een waarnemer het bestuur van het bisdom overnemen. Of dan al bekend 
is wie de nieuwe bisschop wordt, kon mgr. Wiertz tijdens de persconferentie niet zeggen. 
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Lezing mgr. De Korte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op uitnodiging van de stichting Vrienden van 
Sint Jan de Doper komt bisschop Gerard de 
Korte op woensdag 29 november naar 
Waalwijk. 
 
De bisschop zal ‘s avonds om halfacht, na de 
Eucharistieviering die om 18.45 uur begint, in 
de kerk van Sint-Jan spreken over de 
betekenis van de christelijke kerken in onze 
samenleving en de overeenkomsten en 
verschillen met de islam. Hij wil aansluitend 
met de aanwezigen van gedachten wisselen 
over de wijze waarop het debat over 
christendom en islam in de samenleving 
gevoerd wordt wat daarin de rol kan zijn van 
onze seculiere overheid en politiek. 
 
De bijeenkomst duurt tot ongeveer half negen. 
 
Alle parochianen en overige inwoners van 
Waalwijk en de Langstraat worden van harte 
uitgenodigd om deze lezing en aansluitende 
gedachtenwisseling in de kerk van Sint-Jan bij 
te wonen. 
 
De wereldbevolking telt ongeveer 1 miljard 
moslims en 2 miljard christenen, waarvan 1,3 
miljard katholieken. Een maatschappelijke 
dialoog is daarom meer dan wenselijk; we 
hebben tenslotte maar één aarde. 
 
Aansluitend aan de lezing in de Sint-
Jan zal bisschop De Korte de jaarlijkse 
bijeenkomst bijwonen waarvoor alle 
vrijwilligers, donateurs en sponsors van 
de stichting Vrienden van Sint jan de 
Doper worden uitgenodigd. Deze 
buitengewone bijeenkomst vindt plaats 
in het naburige Castle City ter 
gelegenheid van het bereiken van de 
door het bisdom aan de gemeenschap 
opgelegde financiële doelstelling 
waardoor dit unieke rijksmonument ook 
in de toekomst voor de eredienst 
behouden kan blijven. 
 
Website: 
http://vriendensintjanwaalwijk.nl/ 
 

Broeder van Taizé bezoekt 

Tilburg en Den Bosch 
 

Een klooster op het platteland in Frankrijk: niet 
echt het ideale beeld van een 
vakantiebestemming voor jongeren. Toch 
ontvangt Taizé, in de zomer, ongeveer 5.000 
jongeren per week. Taizé biedt jongeren de 
mogelijkheid om God te zoeken in 
gemeenschappelijk gebed, zang, stilte en 
persoonlijke bezinning.  

 

Twee Nederlandse broeders van Taizé zijn van 14 
tot en met 23 november in Nederland. Ze 
bezoeken iedere dag een andere stad en trekken 
zo het hele land door. Broeder Sebastiaan doet op 
woensdag 22 november en donderdagochtend 23 
november het zuiden van het land aan en is te 
gast in Tilburg en Den Bosch. 

 

Op woensdagavond 22 november brengen 
Parochie Peerke Donders, Jong Bisdom Den Bosch 
en de Protestantse kerk vanaf 17.30 uur Taizé 
naar Tilburg toe waarbij iedereen van 15 t/m 35 
jaar is uitgenodigd om gezamenlijk te eten en 
mee te doen aan workshops in de stijl van Taizé. 
Deze avond wordt om 20.30 uur afgesloten met 
een Taizéviering in de Petrus Donderskerk in 
Tilburg. Bij de viering is iedereen meer dan 
welkom, ongeacht leeftijd of religieuze 
betrokkenheid. 

 

Op donderdagmorgen 23 november is er om 10.00 
uur in Den Bosch een ontmoeting met broeder 
Sebastiaan voor iedereen die een brug wil slaan 
tussen jongeren en geloof/levensbeschouwing. 
Docenten, jongerenwerkers, jeugdouderlingen etc. 
kunnen samen in gesprek gaan, inspiratie opdoen en 
ontdekken hoe de werkwijze van Taizé kan helpen in 
het bouwen van de bruggen.  

 

Nadere informatie treft u aan op de website van 
het bisdom: www.bisdomdenbosch.nl. 

 

U kunt zich tot 1 november opgeven. In de flyer 
staat vermeld hoe je dit kunt doen. 
http://www.rkactiviteiten.nl/pdf/2017/20171122_
taize_flyer.pdf 

 
https://nl-
nl.facebook.com/events/1438314066247198/ 
 

 

Collecte Vluchtelingenwerk 
 

In het weekend van 23/24 september jl. werd er 
in onze parochiekerken door leden van de MOV-
groep een deurcollecte gehouden ten bate van de 
plaatselijke afdeling vluchtelingenwerk 
Waalwijk/Waspik. De opbrengst van deze ollecte 
bedroeg € 353,63. Hartelijk dank voor uw 
bijdrage! 

http://www.rkactiviteiten.nl/pdf/2017/20171122_taize_flyer.pdf
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Contact 
 

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

 Secretariaat 
 Vrijwilligers 
 Ledenadministratie 
 Financiën 
 Kerkleden 
 Vrijwilligers 
 Redactie parochieblad 
 Curico – Stichting M.O.V. 

 
Ledenadministratie 
 

Wij proberen als parochie 
onze ledenadminstratie goed 
op peil te houden. We willen 
immers graag weten wie on-
ze parochianen zijn, bijvoor-
beeld om ze te kunnen be-
naderen voor het parochie-
blad. Veelal krijgen wij gege-
vens door vanuit de gemeen-
telijke basisadministratie, en 
wel via de zogenaamde sila-
stip. 
 

De ledenadministratie wordt 
onder andere ook gebruikt 
voor de parochiebijdrage, de 
belangrijkste bron van in-
komsten van onze parochie. 
Het comité Parochiebijdrage 
voert jaarlijks actie en haakt 
in op de landelijke actie kerk-
balans, om zoveel mogelijk 
parochianen te bewegen de 
parochie financieel te 
ondersteunen met een vaste 
bijdrage per maand, kwar-
taal, half jaar of jaar.  

Ook u kunt meedoen door uw 
bijdrage (automatisch) over 
te maken op één van onze 
rekeningnummers. Bij voor-
baat hartelijk dank voor al 
uw giften. 
 

Om wijzigingen door te ge-
ven, kunt u voor alle paro-
chiekernen een bericht sturen 
via de website aan het 
secretariaat. Wij zorgen 
ervoor dat de gegevens naar 
de juiste persoon worden 
doorgeleid. 
 

 

Concert in kerk  
St.-Jan de Doper 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het Drunens Gemengd Koor 
Vivace brengt ten gehore: 
‘Orfeo en Euridice’ van 
Christoph Willibald von Gluck 
 

Datum:  
zondag 19 november 2017 
 

Aanvang: 14.30 uur 
 

De entree is gratis. Na afloop 
wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd.  
 
Magazine  
Open Kerkendag 
 

Op zondag 26 november 
wordt in de provincie Noord-
Brabant een Open Kerkendag 
gehouden. De bisdommen 
Breda en ’s-Hertogenbosch 
maken hiervoor een geza-
menlijk Magazine. Het blad 
zal kerkbezoekers welkom 
heten en met onder meer een 
plattegrond laten zien wat er 
aan moois is in de kerk. 
Daarnaast geeft het Magazine 
inspiratie voor parochies om 
initiatieven te nemen rond de 

openstelling van kerkgebou-
wen. Het Magazine bevat een 
woord van welkom van de 
bisschoppen, mgr. De Korte 
en mgr. Liesen, en de 
commissaris van de Koning, 
Wim van de Donk. 
Nadere informatie treft u aan 
op de website: 
www.openkerkenbrabant.nl 
 
Parkeren 
 

Via de gemeente hebben wij 
te horen gekregen dat er tij-
dens onze vieringen wordt 
geparkeerd op trottoirs e.d. U 
gelieve gebruik te maken van 
de officiële parkeerplaats. Bij 
herhaling zal de parkeer-
wacht worden ingeschakeld.  
 
Diakenwijding  
Rein Schravendeel 
 

Op 4 november 2017 is de 
diakenwijding voorzien van 
Rein Schravendeel. De 
wijding vindt plaats om 10.30 
uur in de kathedrale basiliek 
St. Jan Evangelist te Den 
Bosch. Het is alweer ruim een 
jaar geleden dat Rein diaken-
stagiair werd in onze paro-
chie. U bent van harte uitge-
nodigd om bij deze indruk-
wekkende plechtigheid aan-
wezig te zijn en om Rein 
naderhand te feliciteren. 
 

In de weekends daaropvol-
gend wil Rein graag in onze 
parochies zijn eerste diaco-
nale assistenties verrichten. 
Ook zal hij de preek verzor-
gen. De vieringen zijn voor-
zien op: 
 

 St.-Antonius:  
  zaterdag 11 nov. 18.30 uur 
 St.-Jan: 
  zondag 12 nov. 10.00 uur 
 St.-Bartholomeus: 
  Zondag 26 nov. 10.00 uur 
 

Ook hier is gelegenheid om 
Rein na de viering te felici-
teren met zijn diakenwijding. 
 

Ko
rt 

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

31e zondag door het jaar  
 
 

Za 4 nov 18.30 St. Antonius 
Gezinsviering 
 

Samenzang 
 

Za 4 nov 19.00 St. Bartholomeus 
 

The Future 

Zo 5 nov 10.00 St. Jan 
 

Herenkoor 
St. Jan 

Zo 5 nov 14.30 St. Theresia 
Allerzielenlof  
In ‘t Schooltje 
 

Theresiakoor 
 
 

 

 
32e zondag door het jaar 
 
 

za 11 nov 18.30 St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 12 nov 10.00 St. Bartholomeus Theresiakoor 
 

Zo 12 nov 10.00 St. Jan Herenkoor 
St. Jan 

 
33e zondag door het jaar 
 
 

Za 18 nov 18.30 St. Antonius* Noisy People 
 

Zo 19 nov 10.00 St. Bartholo-
meus* 

Bartholo-
meuskoor 
 

Zo 19 nov 10.00 St. Jan* 
 

Gemengd 
koor St. Jan 

 

* Kerstkaarten & kerkdeurcollecte Curicó 
 

 
 
34e zondag door het jaar:  
Christus Koning 
 
 

Za 25 nov 18.30 St. Antonius Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 26 nov 10.00 St. Bartholomeus 
 

Bartholo-
meuskoor 

Zo 26 nov  10.00 St. Jan Samenzang 
met koor  

 
1e zondag van de Advent 
 
 

Za 2 dec 18.30 St. Antonius  
 

Noisy People 

Zo 3 dec 10.00 St. Bartholomeus  Samenzang 
  

Zo 3 dec 10.00 St. Jan  
Gezinsviering 

Rainbow 
Swing 

 
2e zondag van de Advent 
 
 

Za 9 dec 18.30  St. Antonius Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 10 dec 10.00 St. Bartholomeus  Bartholo-
meuskoor 

Zo 10 dec 10.00 St. Jan Herenkoor 
St. Jan 

 

 
3e zondag van de Advent 
 
 

Za 16 dec 18.30 St. Antonius* Noisy People 
 

Zo 17 dec  
 

10.00 St. Bartholo- 
meus* 

Bartholo- 
meuskoor 

Zo 17 dec 10.00 St. Jan* Herenkoor 
St. Jan 

 

* Voedselinzameling voor voedselbank 
 
4e zondag van de Advent 
 

Za 23 dec 18.30  St. Antonius Samenzang 
Zo 24 dec 10.00 St. Jan Samenzang 
 

 
Kerstavond 
 
 

Zo 24 dec 17.00  St. Antonius 
Herdertjesviering 
(gebedsdienst) 

Samenzang 
 

Zo 24 dec 17.00 St. Bartholomeus 
Herdertjesviering 
(gebedsdienst) 

Samenzang 
 

Zo 24 dec 17.00 St. Jan 
Herdertjesviering 
(gebedsdienst) 

Samenzang 
 

Zo 24 dec 19.00 St. Antonius* 
 

Noisy People 

Zo 24 dec 19.00 St. Bartholo-
meus* 

The Future 

Zo 24 dec 19.00 St. Jan* 
 

Rainbow 
Swing 

Zo 24 dec 21.00 St. Antonius* 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 24 dec 21.00 St. Jan* 
 

Gemengd 
koor St. Jan 

Zo 24 dec 23.00 St. Bartholo- 
meus*  

Bartholo-
meuskoor 

 

* Kerkdeurcollecte Parochiële Caritas 
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Kerkelijk jaar 
 
 

 
Onder kerkelijk jaar wordt verstaan de indeling van het jaar volgens de liturgische kalender. 
Het kerkelijk jaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar, maar begint met de eerste zondag van 
de Advent (tussen 27 november en 3 december) en eindigt met het Hoogfeest van Christus 
Koning (de laatste zondag voor de Advent).  
 
Het kerkelijk of liturgisch jaar is een cyclus van feesten, vieringen, perioden enz. waarmee de 
Kerk het hele jaar wil plaatsen in of omkaderen met het verlossingswerk van de Heer. 
Beginnend met de Advent voert het ons naar Kerstmis, het feest van de geboorte van de Heer. 
De vastentijd / veertigdagentijd bereidt ons voor op het herdenken van het lijden en de dood 
van de Heer in de Goede Week en op Zijn verrijzenis met Pasen. De overige periodes noemt 
men samen de ‘tijd door het jaar’. 
 
Driejaarlijkse cyclus 
 
In de zondagsliturgie lezen wij om de drie jaar dezelfde lezingen. Men noemt de jaren in deze 
driejaarlijkse cyclus A-B-C. De cycli corresponderen in grote lijnen met de volgende evangelies: 
 

 in jaar A wordt uit het evangelie van Matteüs gelezen 
 in jaar B uit Marcus 
 in jaar C uit Lucas 
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