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Colofon
Jaargang 5
Februari 2018
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 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
Caritasinstelling

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

Website:

Parochieblad

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

Ouderwets versus modern vasten
Vasten is een stokoud gebruik en begint jaarlijks op Aswoensdag. Maar tegenwoordig bestaat ook het ‘nieuwe
vasten’: 40 dagen geen social media, alcohol of sigaretten.
“In Nederland weet iedereen wat Ramadan is, maar veel
christenen weten nauwelijks meer wat hun eigen traditie
behelst”, aldus podcastpriester
en presentator Roderick
Pastoor Dorssers
Vonhögen.
“We zitten nog steeds in een samenleving waarin we de
hele dag door snaaien. Het is iets vrijwilligs, maar het kan
goed zijn om letterlijk even te voelen wat het is om niet te
eten”, legt Vonhögen uit.
Het nieuwe vasten
Maar het vasten is herontdekt en actueel gemaakt, volgens
cultuur- en kerkhistoricus Peter Nissen. “Je ziet de laatste
jaren meer jongeren die bewuster leven en aan zichzelf
willen bewijzen dat ze niet afhankelijk zijn van dat glaasje
wijn of flesje bier iedere dag, die sigaret of social media.”
Het vasten is een ‘oefening in bewustwording’ geworden,
volgens Nissen. “Ik zie het bijvoorbeeld bij studenten, zij
willen aan zichzelf bewijzen dat ze zich los kunnen maken
van verslavingen, zoals tv kijken, Facebook of Twitter
(…).”
Het aspect ‘delen met anderen’, een belangrijk onderdeel
van het traditionele vasten, is echter zo goed als verdwenen. “Mensen vasten nu voor zichzelf, om iets aan zichzelf
te bewijzen. Schenkingen aan goede doelen zijn nauwelijks aan de orde.”
Veertigdagentijd,
een tijd van bezinning;
een tijd van delen met anderen

www.sintjanwaalwijk.nl
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Veertigdagentijd
Veertig: symbolisch getal. Het verwijst naar
verschillende Bijbelse gebeurtenissen.
Allereerst naar de veertig jaren die Israël in
de woestijn moest doorbrengen. Maar ook
naar de veertig dagen die Ninivé nog kreeg
alvorens verwoest te worden, de veertig
dagen die Mozes op de berg verbleef, de
evenzovele dagen die Elia nodig had om bij
de berg Horeb te komen, de veertig dagen en
nachten van de zondvloed en die van Jezus’
tijd in de woestijn. Het getal veertig is een
geladen getal, vol van afzondering, inkeer,
onderweg zijn naar.
De veertigdagentijd is de tijd die voorafgaat
aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd
van vasten. Ze duurt langer dan veertig
dagen. Gek? Nee, want de zondagen tellen
niet mee, dat zijn geen vastendagen. De
Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en
beslaat zes weken en dus zes zondagen. De
liturgische kleur is paars.

Stof
Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij
doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk:
‘Bedenk wel, mens, dat ge stof zijt en tot stof
zult wederkeren’. Soms gebruikt de priester
een andere formule: ‘Bekeert u en gelooft in
het Evangelie'. Deze formule is minder gangbaar, maar ook zeer toepasselijk.

Aswoensdag
Op deze dag zet de priester met as een
askruisje op het voorhoofd van de kerkgangers om hen aan te sporen tot bezinning,
boete en bekering.
Paasvasten
In de katholieke Kerk werd het in de tweede
eeuw gangbaar om ter voorbereiding op
Pasen te vasten. Aanvankelijk vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid
naar de hele goede week. Pas op het einde
van de derde eeuw kwamen de veertig dagen
voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd
van vasten en boete, naar analogie van de
veertig dagen die Jezus zelf vastend in de
woestijn doorbracht. Gedurende de laatste
dagen van de Veertigdagentijd onthield men
zich volledig van voedsel.
Aanvang Veertigdagentijd
Omdat in de Kerk op zondagen niet werd
gevast bepaalde paus Gregorius de Grote
(590-604) dat de Veertigdagentijd voortaan
46 dagen voor Pasen moest aanvangen. Zo
bleven er, na aftrek van de zondagen, tot
Pasen veertig werkelijke vastendagen over.

Askruisje
Op Aswoensdag ontvangt de gelovige in de
Mis die het officiële begin van de
veertigdagentijd markeert, het zogenaamde
‘askruisje’. De priester zet met as op het
voorhoofd van de gelovige een kruisje, ten
teken dat hij een tijd van bezinning, bekering
en boete ingaat.

Openbare boete
De huidige Aswoensdag-praktijk is een
verkorte versie van de asbestrooiing die in de
vroege Middeleeuwen openbare zondaars ten
deel viel. Zondaars die volgens kerkelijk
recht of kerkelijk gebruik een openbare
boetedoening was opgelegd, werden op Aswoensdag tijdens een indrukwekkende plechtigheid met gewijde as bestrooid. Daarna
werden zij door de priester naar de deur geleid en de kerk uit gestuurd, zoals de eerste
mensen vanwege hun zonde uit het paradijs
werden verdreven. Tot Witte Donderdag
werd de boetelingen de toegang tot de kerk
en deelname aan de eucharistie ontzegd. In
de elfde eeuw raakte de openbare boetedoening in onbruik. Voortaan werden op
Aswoensdag alle gelovigen met as bekruist,
vanuit de gedachte dat alle mensen zondigen
ten opzichte van God en hun naasten.
Uitdrukking ‘In zak en as zitten’
Als teken van berouw en vasten is het
gebruik van as in de Bijbel algemeen bekend.
De boeteling strooide zich as over het hoofd.
Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die
als boetekleed werd gedragen. Vandaar de
uitdrukking ‘in zak en as zitten’.
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speelmaterialen zijn er niet, wel wat trommels. Er wordt regelmatig muziek gemaakt
en gedanst.

Vastenactie

School voor gehandicapte
kinderen

Tijdens Vastenactie 2018 zamelen we geld in
voor een project in Mbala in Zambia (Afrika).
De Zusters van het Heilig Hart van Jezus en
Maria helpen daar kinderen en volwassenen
die het moeilijk hebben.

Gehandicapte kinderen hebben het extra
moeiijk in Zambia Compound. Ze zitten
meestal de hele dag verstopt in huis. Dankzij
de zusters krijgen ze in de Victor Braun
school voor gehandicapte kinderen onderwijs
en fysiotherapie. De oudere kinderen leren
matten en kleding maken. In deze school
hebben de kinderen voor het eerst een eigen
plaats waar ze vrienden maken en nieuwe
dingen leren.

Zambia

Waar gaan we voor sparen?

Leven in de sloppenwijken
Aan de rand van de stad Mbala leven veel
mensen in sloppenwijken. De meesten van
hen vinden geen werk. Het leven in Zambia
Compound, zoals deze wijken worden genoemd, is moeilijk: er is geen elektriciteit, de
bewoners moeten water halen uit de rivier.
Goede wc’s en riolering ontbreken, waardoor
mensen gemakkelijk ziek worden. Voor het
verbouwen van groente is nauwelijks ruimte.
Veel kinderen hebben hun ouders verloren
aan de ziekte aids. Meestal worden deze
weeskinderen opgevangen door familie, vaak
de oma’s. Die zorg valt de opa's en oma's
vaak zwaar, omdat ze oud zijn en niet meer
kunnen werken. Deze families zijn zeer arm,
ze kunnen bijna geen eten en schoolgeld
betalen. Veel kinderen gaan dan ook niet of
nauwelijks naar school. Als er al geld is, worden alleen de jongens naar school gestuurd.
De meisjes trouwen toch jong, dus veel mensen vinden het zonde van het geld om meisjes naar school te sturen.

Weeshuis Sunsuntila

Het weeshuis Sunsuntila en de Victor Braun
school hebben leermiddelen en speelmaterialen nodig. Voor de lichamelijk gehandicapte
kinderen zijn ook speciale spullen nodig, zoals een hometrainer en looprekken.
Hometrainer: € 185
Looprek: € 32
Televisie met DVD-speler en DVD’s: € 700
Radio: € 170
Oefenboek: € 1,50
Rekenmachines: per stuk € 12
Computers: per stuk € 750
Grote pan voor de keuken: € 75

Vastenzakje

In onze parochiekerken staan in de veertigdagentijd dozen of bussen waar u het vastenzakje, dat u samen met dit nummer ontvangt, in kunt deponeren.
De opbrengst van de collecte die in het
weekend van 17/18 maart wordt gehouden
is eveneens bestemd voor de vastenactie.

De zusters zijn een weeshuis gestart,
Sunsuntila. Ook kinderen die nog één ouder
hebben kunnen er terecht. Ze slapen er niet,
maar krijgen dagelijks - behalve op zondag een maaltijd en hun schoolgeld wordt betaald. Na schooltijd krijgen de kinderen hulp
bij hun huiswerk en kunnen ze spelen. Veel
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dragen. “Er is ook in Limburg een tijd geweest dat overheidsbestuurders vanuit een
soort krampachtig denken in principes als
‘scheiding van kerk en staat’ terughoudend
en soms zelfs wantrouwend stonden tegenover initiatieven om iets met de kerk te
doen, te ondernemen. Die tijd is eigenlijk wel
voorbij.”

‘Religieus erfgoed
gaat ons allen aan’

Bondgenootschappen
In vele maatschappelijke vraagstukken
vraagt de overheid actieve betrokkenheid
van burgers. Bovens: “Meer dan 65 procent
van het vrijwilligerswerk is kerkelijk gerelateerd dan wel geïnspireerd, of wordt door
gelovige mensen uitgevoerd. Dat besef
maakt dat de overheid toenadering tot de
kerken zoekt, bondgenootschappen aangaat.”

Theo Bovens,
gouverneur in de
provincie Limburg

De overheid kan wat Bovens betreft de
aandacht niet eenzijdig richten op de maatschappelijke inzet vanuit de kerken. “De
overheid moet beseffen dat het bij de kerk
geen zaak is van: we vinden jullie diaconale
kant leuk, maar het liturgische werk hoeft
voor ons niet. Als we de moskee bij de islam
een belangrijke plek vinden voor sociale
cohesie, en allerlei programma’s met imans
en moskeebesturen kunnen opzetten, is er
niks mis met het steunen van kerkgenootschappen.”

Het beheer van religieus erfgoed is niet alleen een zaak van kerken, maar gaat ons
allen aan. Dat zei Theo Bovens, Commissaris
van de Koning (gouverneur) in de provincie
Limburg op vrijdag 1 december in een lezing
in de Sint-Janskathedraal. “Het kan niet zo
zijn dat we een steeds kleiner wordende
groep opzadelen met de lasten voor iets wat
een veel grotere groep waardevol vindt.”
Op het hoogkoor van de kathedraal kwam
een tachtigtal vertegenwoordigers van het
openbaar bestuur en kerkbesturen samen op
uitnodiging van bisschop Gerard de Korte.
Dat de bijeenkomst ondanks de kou in de
Sint-Jan plaatsvond had alles te maken met
het onderwerp ‘religieus erfgoed’ waarover
van gedachten werd gewisseld.

Rembrandt

Tabernakel
‘Lege kerken bestaan niet’, zei gouverneur
Bovens onder verwijzing naar de titel van
zijn lezing. ‘In katholieke zin is een kerk waar
een tabernakel met het Allerheiligste aanwezig is, bewoond. Die kerk staat niet leeg. Ik
besef terdege dat deze manier van kijken
naar sporadisch gebruikte kerkgebouwen in
deze tijd geen usance meer is.” Bij een kerksluiting verdwijnt ook de presentie van Onze
Lieve Heer, aldus Bovens. “De natuurlijke
plek om te bidden, om zich tot Hem met een
hoofdletter te wenden.”
Dat kerkgebouwen eigendom zijn van parochies en protestantse gemeenten betekent
volgens de Limburgse Commissaris niet dat
zij alleen de verantwoordelijkheid ervoor

Religieus erfgoed is een gedeelde verantwoordelijkheid, onderstreepte Bovens. “Het
kan niet zo zijn dat we een steeds kleiner
wordende groep opzadelen met de lasten
voor iets wat een veel grotere groep waardevol vindt. Als de Nederlandse samenleving
het waardevol vindt om 80 miljoen uit te
geven om 1 van de 2 schilderijen van
Rembrandt in Parijs te kopen, Martin of
Oopje, is het geenszins overdreven diezelfde
samenleving te vragen aan de restauratie
van deze Sint-Jan bij te dragen.”
Monumentale kerken zijn in het nieuwe
regeerakkoord expliciet genoemd als gebouwen waarvoor extra geld beschikbaar komt.
Maar het Rijk verwacht ook steeds co-financiering van provincie of gemeente. Bovens:
”Maar juist provinciaal of lokaal kan er extra
aandacht voor kerkgebouwen zijn uit waardering voor de huidige functie, uit waardering
voor het bestaan en het werk van het kerkgenootschap, maar ook vanwege de mogelijkheid andere functies te combineren, dan
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wel bij onttrekking aan de eredienst andere
functies mogelijk te maken.”

Uit de concertagenda 2018
‘Vrienden van Sint Jan de Doper’

Vermogen

http://vriendensintjanwaalwijk.nl/

In een co-referaat benadrukte ook bisschop
Gerard de Korte dat de kerkgebouwen een
symbool zijn van katholieke presentie. “Ieder
kerkgebouw is een huis van gebed, van
Woord en sacrament. Daarnaast zijn onze
kerkgebouwen ook belangrijk cultuurhistorisch erfgoed.” Het schrijven van zwarte
cijfers is uitgangspunt van het gebouwenbeleid. Dat beleid wordt bepaald in samenspraak tussen parochie en bisdom, zei de
bisschop onder verwijzing naar zijn beleidsplan Samen bouwen in vertrouwen.

https://www.facebook.com/vriendensintjan
waalwijk/
Locatie: St. Janskerk te Waalwijk
Alle concerten zijn op zondag en beginnen
om 14.30 uur. De entree is gratis. Na afloop
wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd.
U bent van harte welkom!
18 maart 2018
Hasselts Gemengd Kapelle Koor
Gemengd koor uit Tilburg.
Paastijd: Stabat Mater van Haydn

“De Kerk van de toekomst leeft van Gods
Geest, maar ook een gezond financieel fundament is nodig”, aldus de bisschop. Het
bisdom streeft bij verkoop van kerkgebouwen niet eenzijdig naar een maximale verkoopopbrengst. Het heeft een ‘optimale
opbrengst’ voor ogen die ook rekening houdt
met andere relevante, immateriële factoren,
zo benadrukte de bisschop. Wel dient de
minimale economische opbrengst te worden
gerealiseerd. “We moeten immers ook nuchter constateren dat kerkgebouwen een onderdeel vormen van het vermogen van de
parochie en daarmee van de weerstandsbuffer van de geloofsgemeenschap.”

15 april 2018
Amicitia
Oratoriumkoor uit Uithoorn
27 mei 2018
Trio Concerto Alankara
Harp-, fluit- en vioolconcert door
profmuzikanten van het Gelders Orkest
Juni t/m augustus 2018
Zomerstop

Aansluitend op de inleidingen volgde een
levendig debat tussen de aanwezigen waarin
de omgang met religieus erfgoed van verschillende kanten werd belicht. Uit de reacties na afloop op de drukbezochte receptie op
het Sint-Janscentrum bleek dat de bijeenkomst in een behoefte had voorzien en een
aansporing vormde om als Kerk en overheid
in gesprek te blijven over de toekomst van
ons religieus erfgoed.

Stille Omgang Amsterdam
Van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018


Vertrek naar Amsterdam:
zaterdagavond 20.40 uur vanaf
Vredesplein Waalwijk



Terugreis van Amsterdam: 04.00 uur



Reiskosten retour Amsterdam: € 20,-

Uiterste datum van aanmelding:
10 maart 2018
U kunt zich opgeven bij:
De heer A. Hendriks
Putstraat 60,
5142 RM Waalwijk
Tel.: 0416 - 339064
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Kort
Contact
Voor allerlei zaken die onze
parochie betreffen, kunt u
contact opnemen via de
website:
http://www.sintjanwaalwijk.n
l/contact/secretariaat/
Secretariaat:
Kerkhof:
Financiën:
Kerkleden:
Vrijwilligers:
Redactie parochieblad:
 Drukwerk







Parochiecentrum
In verband met carnaval is
het parochiecentrum op
maandag 12 februari 2018
gesloten. In geval van spoed,
zoals het melden van een
uitvaart, zijn de pastores
telefonisch bereikbaar via het
nummer dat ingesproken is
op het antwoordapparaat.

Parochieblad
Het paasnummer van ons
parochieblad verschijnt in de
week voor de Goede Week
(20/21/22 maart 2018).
De sluitingsdatum voor het
aanleveren van copij is
woensdag 7 maart 2018.

gaven, ontkwam ook Waspik
niet aan het geweld.
Hoewel niet het zwaarst
getroffen, was de streek
Raamsdonk, Waspik,
Capelle, en de grens van de
gemeente Waalwijk wel het
meest landinwaartse gebied
dat behoorlijk schade had
opgelopen.
Bewoners aan ’t Vaartje hadden weliswaar waterschotten
of vloedplanken aangebracht
die bij hoog water boven aan
de dijk geplaatst konden worden, maar het stormde wel
erg hard en het water stond
al hoog. Toen de polders begonnen vol te lopen, duurde
het niet lang meer of het water stroomde over ’t Vaartje
heen. Boerderijen aan
’t Vaartje werden door het
voortstuwende water vernield
waardoor bewoners moesten
vluchten. Er was een flink gat
in de dijk geslagen. De volgende dagen werd met behulp van militairen getracht
de gaten in de dijk te dichten
en na enige tijd, toen het water gezakt was, werd met het
herstel van de schade begonnen.
Het is dit jaar 65 jaar geleden
dat de inwoners van Waspik
en Waalwijk angstige momenten beleefden. Velen zullen in die dagen in stilte gebeden hebben om een goede
afloop.

Carnavalsviering

Watersnoodramp
1953
Met de watersnoodramp van
1953 waarbij in de nacht van
31 januari op 1 februari door
een zware noordwesterstorm, gecombineerd met
springtij, het water uit de
Noordzee dusdanig werd opgestuwd dat dijken het be-6-

Een rijke traditie in Schoenlapperslaand is om carnaval
te starten met een carnavalsviering op (carnavals)-zaterdag (10 februari). Pastoor
Dorssers zal voorgaan in deze viering die dit jaar als
motto heeft: ‘We staon dur
gekleurd op!’
Locatie: St. Janskerk
Aanvang: 12.11 uur

Nieuwe woorden
Ieder jaar wordt ons land
verrijkt met nieuwe woorden.
In 2017 waren dat o.a.
nepnieuws, appongeluk en
plofklas. Rond de kerstdagen
werd in het journaal melding
gemaakt van priesterstress.
Zeker rond de Kerst, als pastores verschillende vieringen
moeten leiden in verschillende kerken en/of woonzorgcentra is het voor hen topdrukte.

Restauraties afgerond
In 2017/2018 vond de grondige restauratie plaats van
twee monumentale objecten.
 Op zondag 27 augustus
2017 vond in de St. Bartholomeuskerk in Waspik een dubbel feest plaats: de viering
van het 175-jarig bestaan
van de in 1841 ingewijde
Waterstaatskerk en de afronding van de restauratie van
het priesterkoor en het
altaar.
 Zondag 4 februari ‘18 stond
in het teken van de afronding
van de restauratie van de
toren van de St. Janskerk.
Vanaf 16 mei 2017 werd de
steiger steeds hoger om ook
de koperen dakbedekking
aan te kunnen brengen.

Gedacht wordt aan een feestelijke eucharistieviering met de parochianen en vervolgens
een bijeenkomst in het centrum van Waalwijk 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 middag.

Dag van de Wereldkerk
Op zondag 24 september 2017 vierde ons
bisdom in ’s-Hertogenbosch de Dag van de
Wereldkerk. 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.

Dat is dus de vraag van onze bisschop. Aan
ons als parochie om na te gaan of dit in
Waalwijk georganiseerd kan worden.

In het komende jaar wil de bisschop deze
dag graag vieren in Waalwijk. Onlangs is de
definitieve datum vastgesteld:

zondag 3 juni 2018
Wat is de bedoeling? De Dag van de Wereldkerk 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 vestigen zich bij ons. Onze religie zal, naar verwachting, ook steeds meer internationale
trekken krijgen.
De Dag van de Wereldkerk is nu een gelegenheid 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.

Wij zijn dus op zoek naar migranten die deze
dag met ons mee zouden willen organiseren.
Het zou fijn zijn als er mensen willen participeren die contacten hebben met groepen
migranten. Bijvoorbeeld mensen uit Indonesië, 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 zullen ook mensen rechtstreeks benaderen voor
de organisatie van deze dag.
Laten we hopen dat we naast de bisschop
vele migranten uit onze regio kunnen ontvangen in juni.
Namens het pastorale team
pastoor Dorssers

Op dit moment zijn een kleine vier miljoen Nederlanders van allochtone afkomst. Na 1945
kende Nederland drie grote immigratiestromen: vanuit de koloniën (Indonesië, Suriname en
de Antillen), vanuit het Middellandse Zee gebied en uit de Derde Wereldlanden of oorlogsgebieden. Vanaf de jaren zestig kwam er een tweede immigratiestroom op gang. Deze bestond
voornamelijk uit arbeidsmigranten (Turken en Marokkanen). De afgelopen jaren vluchtten
velen vanuit het Midden-Oosten en Afrika naar Europa. Ook uit Eu-landen (Oost-Europa)
kwamen velen naar Nederland voor het zoeken naar werk.
Totaal
bevolking

Allochtoon

Autochtoon

Totaal nietwesterse
allochtoon

Totaal
westerse
allochtoon

Mannen en
vrouwen

17.081.507

3.862.753

13.218754

2.173.723

1.689.030

Mannen

8.475.102

1.903.271

6.571.831

1.093.653

809.618

Vrouwen

8.606.405

1.959.482

6.646.923

1.080.070

879.412

Centraal bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 11-01-2018
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Vandaag is er nog niet veel verbeterd. De
aantallen drenkelingen variëren van jaar tot
jaar. De kranten staan vol van slavernij,
uitbuiting en misbruik van grote aantallen
Afrikaanse migranten in Libië. Steeds meer
raakt bekend over de gruwelen van migratieroutes in Noord en Midden Afrika. Afgelopen november in Ivoorkust spraken Afrikaanse en Europese leiders er nog schande
van, maar hadden zij al niet veel eerder
kunnen ingrijpen?

Werelddag voor Migranten
en Vluchtelingen
Op zondag 14 januari vierden we in de hele
wereld de katholieke dag voor migranten en
vluchtelingen. Op deze dag riep Paus
Franciscus ons allen op om actief bij te dragen aan het verwelkomen, beschermen,
ondersteunen en integreren van migranten
en vluchtelingen.
Deze mondiale oproep is ook relevant voor
de Nederlandse politiek. Daarom lanceerden
Cordaid en Justice and Peace, samen met
een groep kerkelijke en maatschappelijke
organisaties, een moreel appel op de regering en het parlement. In een open brief roepen de organisaties op haast te maken met
een humaan migratie- en ontwikkelingsbeleid, waarbij de rechten en de menswaardigheid van elk persoon, in het bijzonder van
de meest kwetsbaren, centraal staat.

13 januari 2018

Open brief aan het kabinet
en de Tweede Kamer
Morgen 14 januari is het de Werelddag voor
Migranten en Vluchtelingen, een dag waarop
de mondiale Katholieke Kerk stil staat bij een
van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Migranten en vluchtelingen halen
vaak het nieuws en meestal in relatie tot verschrikkingen van oorlog en vervolging, van
ontberingen onderweg, en van haat en angst
bij aankomst. Nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht, in hun eigen land of net
over de grens, maar ook in Europa en Nederland. Hoe gaan we hiermee om?
Voor deze Werelddag voor Migranten en
Vluchtelingen heeft Paus Franciscus een oproep gedaan, die voortbouwt op zijn niet
aflatende inzet sinds zijn bezoek aan
Lampedusa in 2013, toen hij de mis opdroeg
voor de vele in zee verdronken migranten.
Een jaar later riep hij in het Europees
Parlement in Straatsburg de Europese leiders
op tot een eenduidig en eerlijk immigratiebeleid. ‘De vluchtelingen hebben acceptatie,
bescherming en hulp nodig, geen egoïstisch
politiek beleid.’ Hij sprak schande van de
toenemende ‘globalisering van onverschilligheid’.

De oproep van Paus Franciscus vandaag laat
zich samenvatten in vier werkwoorden: het
verwelkomen, beschermen, ondersteunen en
integreren van migranten en vluchtelingen
moet de leidraad vormen van ons handelen.
Verwelkomen: vandaag betekent dit bovenal
onze gastvrijheid tonen – migranten en
vluchtelingen meer mogelijkheden bieden om
veilig hun bestemming te bereiken.
Beschermen: Garandeer de rechten en de
waardigheid van migranten, ongeacht hun
legale status.
Ondersteunen: zorg ervoor dat alle migranten en vluchtelingen – evenals de
gemeenschappen die ze onthalen – in staat
zijn hun volle potentieel als mens te kunnen
vervullen.
Integreren: erken de culturele verrijking die
voortkomt uit de ontmoeting met nieuwkomers.
Deze oproep lezen we allereerst als een
uitdaging aan ieder van ons, in onze eigen
omgeving, om te zien naar elkaar en vooral
naar hen die van heinde en ver in onze
samenleving hun toevlucht hebben gevonden. Samen bouwen aan een herbergzaam
Nederland waarin mensen welkom zijn,
vanuit wederzijds respect en liefde, zoals
verwoord in de kerstboodschap 2015 van de
Nederlandse bisschoppen. En daar wordt
hard aan gewerkt, getuige de vele voorbeelden van diaconale initiatieven vanuit parochies die in november 2016 werden gebundeld. We gaan hiermee door!
Het metterdaad verwelkomen, beschermen,
ondersteunen en integreren betekent ook
een oproep aan regering en volksvertegenwoordigers om kaders te scheppen die dit
werk mogelijk maken en bevorderen. De
nieuwe regering Rutte III wijdt in
“Vertrouwen in de Toekomst” liefst vijf pagina’s aan migratie en asiel en aan ontwikkeling en humanitaire hulp. Het is een compro-
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mis tussen vier partijen, waaronder twee met
een duidelijke Christelijke signatuur, die bekend zijn met de Bijbelse opdracht (zoals bijvoorbeeld geformuleerd in Leviticus 19) om
de vreemde te herbergen en zich in te zetten
voor mensen die op de vlucht geslagen zijn.
Dat schept hoge verwachtingen, maar uit de
nadere uitwerking zal moeten blijken of we
inderdaad “vertrouwen in de toekomst”
mogen hebben.
Die nadere uitwerking is cruciaal, en zal
moeten leiden tot een menswaardige opvang
in onze eigen samenleving, waarin de rechten van migranten, de zorg en verbondenheid voor nieuwkomers en de ontmoetingscultuur centraal staan. En die zal ook moeten
leiden tot extra inspanningen om de grondoorzaken van gedwongen migratie, vooral in
Afrika, weg te nemen, zodat migratie weer
een optie kan worden in plaats van een acute
noodzaak.
We erkennen de noodzaak om migratie te
reguleren en zijn ons bewust van de weerbarstige praktijk van opvang en integratie in
een rijk en welvarend, maar ook dichtbevolkt
land als Nederland. We erkennen de risico’s
dat nieuwkomers onvoldoende kansen hebben om een zelfstandig bestaan op te bouwen, en op de verdringing aan de onderkant
van de samenleving. We doen desondanks
een moreel appel op u om deze moeilijke
weg te gaan, waarbij u kunt rekenen op onze
steun en inzet, op onze aanmoediging en zo
nodig kritiek om op de kortst mogelijke
termijn met de noodzakelijke uitwerking van
beleidskaders en de daarvoor benodigde
budgetten te komen.
Ondertekend door o.a. bisschop de Korte,
bisschop referent Kerk en Samenleving
en door Embregt Wever, pastoraal werker
diocesane diaconie en missie van het Bisdom
van ’s-Hertogenbosch.

Toediening H. Vormsel

In onze parochie zal het H. Vormsel op
zaterdag 10 maart 2018 worden toegediend
door monseigneur J. Schröder in de SintAntoniuskerk. Aanvang viering: 18.30 uur

Vormelingen Waalwijk/Waspik
Joris de Baar
Joost Beaard
Daan van Beijnen
Kuba Chmielenski
Wiktor Chmielenski
Isabelle Hamburg
Lotte Kraneveld
Anne Lensselink
Jesse van de Loo
Kenny Remie
Finn van Rijzewijk
Puk van der Schans
Noël Silvertand
Ties van Tetering
Ties van de Zande

Het Vormsel maakt het doopsel af
Het Vormsel is een van de zeven sacramenten. Met het doopsel vormt het min of meer
één geheel. De doop wordt doorgaans in het
eerste levensjaar toegediend als eerste
opname in Christus’ kerk. Uiteraard is dit
geen bewuste keuze en ervaring van de
dopeling zelf. Het Vormsel, zo zou je kunnen
zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je
zelf de Geesteskracht die God in Christus
schenkt, dan kies je zelf bewust voor het
geloof.
Het woord Vormsel komt van ‘vroomsel’, van
het werkwoord ‘vromen’, dat afgeleid is van
(con)firmare, d.w.z. sterken (in je geloof).
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Geef nooit op
Hebt u dat ook wel eens: Het “Don Quichot-gevoel”? Het gevoel dat je tegen windmolens
vecht, het idee dat je alleen maar water naar de zee aan het dragen bent? Verbeter de wereld, begin met jezelf, is het gezegde. Maar het valt niet mee aan jezelf te werken als je telkens weer tegen een muur aan loopt. Het valt niet mee in het goede te blijven geloven, als je
telkens zoveel kwaad om je heen ziet. En als alles wat je probeert, door hogere machten wordt
tegengewerkt. Je vecht voor vrede, maar ziet het geweld alleen maar toenemen. Je hebt eerlijkheid en oprechtheid hoog in je vaandel, maar je merkt dat je alleen maar uitgelachen wordt.
Je wilt de natuur beschermen, maar je ziet dat hoe beter het gaat met de economie, hoe meer
de natuur geslachtofferd wordt. Vooral dat laatste maakt dat ik soms moedeloos word. Ik geloof echt dat waar de natuur bedreigd wordt, ons toekomstig leven op deze aardbol bedreigd
wordt. Je merkt het al aan het aantal insecten, dat de laatste tijd enorm is afgenomen, waardoor veel vogels van honger sterven. De basis van de voedselketen wordt aangetast, en dat
kan niet anders dan ook effect hebben op de voedselvoorziening, zelfs in ons welvarende land.
Maar machthebbers sluiten hun ogen en insecticiden worden nog gewoon toegestaan en toegepast. En zo nadert de “dode lente”, de lente waarin je geen vogels meer zult horen fluiten.
Doemdenken? Misschien, maar ik krijg er de koude rillingen van. Toegegeven, ook ik ben voor
het gemak, koop dingen in plastic verpakking, pak soms wat vaker de auto dan strikt noodzakelijk. En ben met afval scheiden eigenlijk veel te laks. Er valt aan mezelf dus nog heel wat
te verbeteren. Maar dan komt het weer bij mij op: dat “Don Quichot-gevoel”. Het blijft toch
vechten tegen de bierkaai, laat ik het maar opgeven….. Dan is het nodig, dat iemand me
wakker schudt en zegt: Als wij het opgeven, geven wij het ook op voor onze kinderen en onze
kleinkinderen. Als wij het opgeven, verpesten we het voor volgende generaties. Wij hebben
niet het recht om het op te geven. Het is een aloude religieuze overtuiging dat de mens ‘rentmeester is van de aarde’. In ruil voor het oogsten zal hij er ook zorg voor moeten dragen. Ik
heb het idee dat de mens meer geoogst heeft dan gezorgd, en het rentmeesterschap op een
heel andere manier heeft ingevuld. De mens heeft zich juist boven de natuur geplaatst en
werkt zo mee aan zijn eigen ondergang. Persoonlijk kan ik dit niet rijmen met een gelovige
levenshouding. Wellicht ben ik een roepende in de woestijn, maar ik weiger op te geven. Ik wil
niet dat onze kleinkinderen die afschrikwekkende ‘dode lente’ mee moeten maken. En zoals
Paul van Vliet zei: “Als wij niet opstaan, wie dan wel……?”
Gerri

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

www.sintjanwaalwijk.nl
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Vloeibare Kerk

Recent ontving ik op de Faculteit Katholieke
Theologie van de Tilburgse Universiteit het
eerste exemplaar van het boek The
Liquidation of the Church.
Kees de Groot, de auteur van dit boek met
een prikkelende en uitdagende titel, wordt
gevoed door de visie van socioloog Zygmunt
Bauman. Naar diens inzicht leven we in een
liquid society, een vloeibare samenleving.
Mensen gaan geen blijvende verbintenissen
aan. Werk, woonplaats, relaties, vriendschappen en lidmaatschappen kunnen worden ingewisseld voor andere verbintenissen.

Herverdelen
Liquidatie heeft bij De Groot onder meer de
betekenis van herverdelen. De erfenis van de
christelijke traditie wordt herverdeeld in de
wereld van muziek, toneel en film, maar ook
in andere sectoren van de samenleving.
In dat kader denk ik aan een recente analyse
van het succes van The Passion door onderzoekers van de Protestantse Theologische
Universiteit. Deze moderne visie van het
lijdensverhaal van Christus wordt in het ontkerkelijkte Nederland ieder jaar door miljoenen mensen bekeken. Het publiek kan op een
speelse manier met zijn religieuze identiteit
experimenteren. Men hoeft zich niet direct
aan het lijdensverhaal te verbinden. Het is
een veilige manier om zich met het christelijke verhaal in te laten. Spelenderwijs kan
men met religie en het heilige bezig zijn.

Minder stabiliteit

dan een van de vele aanbieders op de religieuze markt.
Voor de overdracht van de naam van
Christus en de voortgang van zijn Evangelie
zullen echter altijd nieuwe vormen van gemeenschap nodig zijn, hoe vloeibaar de samenleving en de geloofsgemeenschap ook
worden. Christen ben je immers altijd met
anderen.
Mijn beleid bevat een mix van consolidatie en
vernieuwing. Dat is niet eenvoudig, want deze beleidsdoelen lijken met elkaar te botsen.
Het gaat enerzijds om het verkleinen van de
te ruime jas van de Kerk van het ‘rijke roomse leven’, kort samengevat: om slim krimpen. Denk aan het sluiten van kerkgebouwen. Dat geeft vaak demotivatie, boosheid,
verdriet. Tegelijk zet ik in op nieuw missionair beleid. Nieuwe mensen aanspreken en
motiveren. Mensen proberen te winnen voor
Christus. In dat kader zijn catechese en geloofscommunicatie heel belangrijk. Juist in
een vloeibare samenleving komt het aan op
een persoonlijke overtuiging en een vrijmoedig getuigenis. Met alle kracht moeten wij
werken aan missionair pastoraat: zowel diaconaal als evangeliserend. Wat mij betreft is
er in dat opzicht ruimte voor experimenten.
Ik heb grote verwachtingen van nieuwe vormen van gezins- familiepastoraat. Jonge ouders zijn vaak ontvankelijk voor kerkelijke
hulp bij de gelovige opvoeding van hun
kinderen.

Vertrouwen in de toekomst
Niemand van ons kent de toekomst. Wij zijn
allemaal profeten die brood eten. Wij hoeven
de Kerk niet te redden. Dat heeft God al in
Christus gedaan. Dat betekent niet dat wij
Gods water over Gods akker moeten laten
lopen. Integendeel, wij moeten ons inspannen, maar op een ontspannen wijze. Ik ben
blij met nieuwe vormen van christelijke presentie waardoor mensen worden getroost en
uitgedaagd tot een leven van navolging. Als
bisschop moet ik in ieder geval zorgen voor
christelijke netwerken. Ons katholieke geloof
vraagt immers altijd om gemeenschapsvorming.

Ook het kerkelijk leven lijkt vloeibaar geworden. Helpt het boek van De Groot mij als bisschop, als bestuurder van een groot bisdom?
Wel als het gaat om het begrijpen van de
cultuur waarin wij kerk zijn. We zien helaas
een verdamping van kerk en christendom.
We zien ook een vervloeien van christelijke
riten en symbolen. Onze Kerk is niet meer
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Mgr. dr. Gerard
de Korte

M.O.V.
Beste parochianen,
Tijdens onze laatste vergadering van de werkgroep M.O.V. (Missie,
Ontwikkeling en Vrede) hebben we wederom gesignaleerd dat het zo
jammer is dat er geen vrijwilliger uit Waspik deelneemt aan onze groep.
De parochianen van Waspik doen trouw mee aan de collectes die gehouden worden voor Curicó (Chili) en daarvoor zijn wij hen ook heel
dankbaar.
Curicó is voor de parochianen van de (voormalige) Antoniusparochie in
Waalwijk al jarenlang een begrip.
Inmiddels zijn de parochianen van de kerk St. Jan de Doper ook wel
daarmee vertrouwd geraakt.
De parochie Cristo Resucitado in Curicó is een arme parochie die wij als
het ware hebben geadopteerd en waarvoor wij geld bijeen brengen om
oudere/arme mensen een goede maaltijd te kunnen geven.
Wij steunen studenten met hun studiekosten, zodat zij straks, na hun
studie, deze kennis in eigen parochie kunnen gebruiken om hun gemeenschap te helpen.
Wij hopen dat iemand uit de gemeenschap van Waspik zich wil inzetten
om ons team te ondersteunen. Dit is belangrijk voor ons omdat wij, tot
op heden, weinig contact hebben en we willen toch immers één
gemeenschap vormen!
De taken zijn niet zo veelomvattend. We vergaderen ongeveer drie keer
per jaar en onze werkzaamheden bevatten voornamelijk Curicó en de
Vastenactie.
Bent u diegene die wij kunnen verwachten en op wie wij kunnen rekenen? U doet daar goed aan. Wij zijn blij met uw ondersteuning en heten u van harte welkom.
Reacties kunt u sturen naar Paulien Zijlmans via de website:
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/

Bezorging parochieblad
De bezorging van ons 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 bezorg(st)ers terecht komen. De bezorg(st)ers zorgen er op hun beurt
voor dat zes keer per jaar het blad bij u in de bus valt.
Het komt regelmatig voor dat een bezorg(st)er wegens hoge leeftijd, ziekte, vakantie, verhuizing etc. het blad niet (meer) kan bezorgen. Om de dan ontstane vacature(s) te kunnen invullen, zouden wij het op prijs stellen als u zich opgeeft als (reserve)bezorg(st)er, zodat de redactie het ontstane probleem kan oplossen. U kunt zich aanmelden door contact op te nemen
met het parochiecentrum (tel.: 0416-333531) of via de website:
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
Alvast bedankt voor uw (hopelijk) positieve reactie.
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Bedevaart Lourdes
Een jong meisje loopt langs een bergriviertje
in de Franse Pyreneeën. Samen met haar
zusje en een vriendinnetje is ze hout aan het
sprokkelen. Plotseling hoort ze een zacht
geruis. Als ze opkijkt, ziet ze in een nis in de
rotswand een mooie dame staan. Het lijkt
alsof de wereld om haar heen niet meer
bestaat. Het meisje ziet alleen nog maar die
dame in het wit. Ze voelt zich direct bij haar
thuis en voert hele gesprekken met haar.
Zo begon precies 160 jaar geleden de geschiedenis van Lourdes als bedevaartplaats.
Dat meisje was Bernadette Soubirous.
Maar vele pelgrims die Lourdes nu bezoeken,
hebben precies dezelfde ervaring. Als ze bij
de grot van de verschijningen staan, is het
net alsof de drukte en het geroezemoes om
hen heen verdwijnen. Dan lijkt het alsof
Maria alleen nog aandacht voor hen persoonlijk heeft. Een bedevaart naar Lourdes is een
persoonlijke ontmoeting met Maria en haar
Zoon.
Wilt u die ervaring zelf beleven? Ga dan met
ons mee. Het Huis voor de Pelgrim biedt u in
2018 diverse reizen naar Lourdes aan. We
doen dit in samenwerking met de Organisatie
Limburgse Bedevaarten (OLB) en de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ).
Deze twee organisaties staan al bijna 100
jaar garant voor kwaliteit. We reizen per bus
en per vliegtuig. U heeft daarbij de keuze uit
diverse mogelijkheden.

Programma
Tijdens onze reis naar Lourdes wordt een
volledig verzorgd programma aangeboden.
U kunt – geheel vrijblijvend – deelnemen aan
vieringen, processies, verdiepingsmomenten,
wandelingen door Lourdes en excursies naar
de Pyreneeën. Hoogtepunt van de reis is
uiteraard de mis aan de grot. Indrukwekkend
zijn de grote internationale plechtigheden,
met soms wel meer dan 25.000 pelgrims uit
tal van landen. Daarnaast is Lourdes een
gezellig stadje met tientallen winkeltjes en
terrasjes. Ook zijn er diverse musea, waar u
meer kunt ervaren over de geschiedenis van
Lourdes.

Verblijf in Lourdes
Lourdes is een stad met letterlijk honderden
hotels. Wij werken met enkele daarvan, die
qua prijs/kwaliteitverhouding tot de betere
van Lourdes behoren. U kunt kiezen uit een

drie- of viersterrenhotel. Deze zijn uitstekend
geoutilleerd. In bijna alle hotels is gratis wifi
aanwezig. ’s Middags en ’s avonds worden er
uitgebreide maaltijden geserveerd. Met eenvoudige diëten kan rekening worden gehouden.

Vervoer
Voor de reizen naar Lourdes kunt u kiezen uit
een reis per vliegtuig of bus. De vliegreizen
zijn chartervluchten die speciaal voor ons
naar Lourdes vliegen. De busreizen vinden
plaats per luxe touringcar.
Data busreizen
 26 mei t/m 3 juni
 30 aug. t/m 7 sept.
 4 t/m 12 september
 9 t/m 17 september
Prijs 9-daagse busreis (rondreis) 3* hotel:
€ 830. p.p. Toeslag 1-persoonskamer € 220.
Data vliegreizen
 18 t/m 23 mei
 23 t/m 28 mei
 28 mei t/m 2 juni
 1 t/m 6 september
 6 t/m 11 september
 11 t/m 16 september
Prijs 6 daagse vliegreis 3* hotel: € 830,Toeslag 1-persoonskamer: € 160,Prijs 6 daagse vliegreis 4* hotel: € 895,Toeslag 1-persoonskamer: € 180,CZ-vergoeding
Voor verzekerden van CZ is het mogelijk om
in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor moet u aan de
volgende voorwaarden voldoen:
- verzekerd zijn bij CZ
- een bepaald ziektebeeld vertonen of
mindervalide zijn.
Als u in aanmerking komt voor een
tegemoetkoming van CZ, dan bedraagt uw
eigen bijdrage € 230,-.

Contact
Neem gerust contact op met diaken Anton
van Diessen of het bedevaartkantoor:
Stichting Nederlandse Lourdesbedevaarten
voor Zieken, Raadhuisplein 1, 6226 GN
Maastricht, telefoon 043-3215715.
Website: www.nlzbedevaarten.nl
Contact:
http://www.nlzbedevaarten.nl/contact
Anton van Diessen, diaken
Tel.: 06 - 22840500
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4e zondag van de Veertigdagentijd

Liturgiekalender
Doordeweekse Eucharistievieringen
Dag

Kerk
Antoniushof - kapel
(naast hoofdingang, links)

18.30 uur

Woensdag

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

09.00 uur

Donderdag

Vrijdag

Tijd

Kerk

09.00 uur

St. Antonius

Zo 11 feb

10.00

St. Bartholomeus

Zo 11 feb

10.00

St. Jan

Zo 11 mrt

10.00

St. Jan

Za 17 mrt

18.30

St. Antonius*

Zo 18 mrt

10.00

Zo 18 mrt

10.00

St. Bartholomeus*
St. Jan*

Za 24 mrt

18.30

Zo 25 mrt

10.00

Zo 25 mrt

10.00

Koor

6 zondag door het jaar
18.30

10.00

Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor
Herenkoor
St. Jan

Do 29 mrt

18.30

Do 29 mrt

19.00

11.00

Vr 30 mrt

11.00

Vr 30 mrt

15.00

1e zondag van de Veertigdagentijd

Vr 30 mrt

15.00

Za 17 feb

18.30

St. Antonius

Noisy People

Vr 30 mrt

19.00

Zo 18 feb

10.00

St. Bartholomeus

Bartholomeuskoor

Vr 30 mrt

20.00

Zo 18 feb

10.00

St. Jan

Herenkoor
St. Jan

19.00

St. Bartholomeus

Samenzang

Wo 14 feb

19.00

St. Jan

Gemengd
koor St. Jan

Zo 25 feb

10.00

St. Bartholomeus

Zo 25 feb

10.00

St. Jan

St. Antonius
Jesus Christ
Superstar
St. Bartholomeus

Noisy People

St. Jan - Gezinsviering kindernevendienst)

Gemengd
koor St. Jan

St. Antonius
Viering met
communicanten
St. Bartholomeus

Gemengd
Antoniuskoor

St. Antonius
Kruisweg
St. Jan
Kruisweg
St. Antonius
Kruishulde
St. Bartholomeus
Kruisweg
St. Bartholomeus
Kruishulde
St. Jan
Jesus Christ
Superstar

Samenzang

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang
Rainbow
Swing

Za 31 mrt

21.00

St. Antonius

Za 31 mrt

21.00

St. Bartholomeus

18.30

St. Antonius

Za 3 mrt

19.00

Zo 4 mrt

10.00

St. Bartholomeus
Gezinsviering
1e H. Communie
St. Jan

Bartholomeuskoor

Gemengd
koor St. Jan
Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang
Theresiakoor
Rainbow
Swing

Gemengd
Antoniuskoor
The Future

Gemengd
Antoniuskoor
Bartholomeuskoor

Eerste Paasdag
Zo

1 apr

10.00

St. Bartholomeus

Theresiakoor

Zo

1 apr

10.00

St. Jan

Gemengd
koor St. Jan

3e zondag van de Veertigdagentijd
Za 3 mrt

Theresiakoor

Pasen – Paaswake

2e zondag van de Veertigdagentijd
St. Antonius

Gemengd
Antoniuskoor
Bartholomeuskoor
Herenkoor
St. Jan

Goede Vrijdag
Vr 30 mrt

Wo 14 feb

18.30

Theresiakoor
Gemengd
koor St. Jan

Witte Donderdag

Aswoensdag

Za 24 feb

Noisy People

Palm- of Passiezondag

e

Za 10 feb

Zo 11 mrt

St. Antonius
H. Vormsel
St. Bartholomeus

* Collecte Vastenactie

09.00 uur

Eucharistievieringen weekend
Datum

18.30

5e zondag van de Veertigdagentijd

Tijd

Dinsdag

Za 10 mrt

Tweede Paasdag
Ma

Herenkoor
St. Jan
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2 apr

10.00

St. Jan

Samenzang

Parochiekroniek

22 december 2017-Crematorium Maaslanden
Tiny Dekkers – van Riel
83 jaar
27 december 2017 – Crematorium
Huis van Brabant
Tonny Kamp – Behr
91 jaar
04 januari 2018 – St. Bartholomeuskerk
Adrie Kamp – van den Born
88 jaar
05 januari 2018 – Monuta Bloemendaal
Peter van Oers
56 jaar
06 januari 2018 – St. Antoniuskerk
Jo Leltz – van Tuijl
99 jaar

Door het sacrament van het H. Doopsel
worden/werden in onze parochiegemeenschap opgenomen:
14 januari 2018 – St. Bartholomeuskerk
Giovano Rutjens, zoon van Roy Rutjens en
Sabrina Smits

06 januari 2018 – St. Janskerk
Jos Pulles

90 jaar

09 januari 2018 – St. Janskerk
Henk de Haan

87 jaar

12 januari 2018 – St. Antoniuskerk
Frans Schalken
88 jaar

21 januari 2018 – St. Antoniuskerk
Kyano Kersbergen, zoon van Johan
Kersbergen en Angela Toonen

13 januari 2018 – St. Antoniuskerk
Pierre Fischer
88 jaar

21 januari 2018 – St. Antoniuskerk
Eline Kersbergen, dochter van Johan
Kersbergen en Angela Toonen

16 januari 2018 – St. Bartholomeuskerk
Gusta Jacobs – Meier
79 jaar

11 februari 2018 – St. Janskerk
Quirine Poel, dochter van Erik Poel en Sietske
van Heesbeen
24 maart 2018 – St. Janskerk
Flo van Esch, dochter van Martin van Esch
en Annelies Verschoor

18 januari 2018 – St. Janskerk
Maria Romijn – Pieterse

93 jaar

25 januari 2018 – St. Janskerk
Willemien Vrehe – Willemsen

89 jaar

Mogen zij rusten in vrede

24 maart 2018 – St. Janskerk
Febe van Esch, dochter van Martin van Esch
en Annelies Verschoor
Onze hartelijke gelukwensen



Bij een overlijden

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

Sterven is kilte ervaren
waar gisteren nog dromen rond je geweven
werden.
Sterven is de plannen opbergen
die gisteren nog hoop en toekomst boden.

13 december 2017 – St. Janskerk
Lineke Slaats - van den Berg
65 jaar
16 december 2017 – St. Antoniuskerk
Til van Rooij – Langer
92 jaar

Sterven is deemoedig knielen voor God
waar gisteren eigen kracht volstond,
met tranen in de ogen.

21 december 2017–Crematorium Maaslanden
Harrie Hamers
87 jaar

Maar ook hopend dat God alles uiteindelijk
ten goede keert.

- 15 -

Start Actie Kerkbalans 2018:

“Geef voor je kerk”
De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. Het thema is dit jaar ‘Geef voor je
kerk’. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken.
Deze week valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee?
De kerk is een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een
luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven.
Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan
met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn
en geven aan anderen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. Geld dat hard
nodig is. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn. Waar parochieleden
elkaar ontmoeten in de vieringen. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn
waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of
niet - terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan
Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in, zodat jouw kerk kan
blijven bestaan en kan geven aan anderen.
Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Hoeveel geeft u?
Geef slim, uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u
een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de
belastingdienst meer terug.
Het richtbedrag aan Kerkbijdrage voor 2018 is € 90,=. Wij zijn erg blij als wij uw
kerkbijdrage automatisch mogen incasseren! Dit bespaart ons geld en tijd!

Kerk zijn we samen
Als wij samen kerk zijn, zullen we ook samen moeten zorgen dat de kerk financieel
gezond is / blijft.

Help mee en geef aan je eigen parochie
wat je kunt missen.
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