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Parochieblad

Colofon

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

Jaargang 5
Mei 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
 Diaken R. Schravendeel
 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:

Pinksteren
De symbolen
Pastoor Dorssers
van Pinksteren
Vuur
In het tweede hoofdstuk van de handelingen van de
Apostelen staat beschreven wat er op Pinkstermorgen gebeurde. “Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof
er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar
zij waren. Er verschenen hen vurige tongen die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.”
In spreekwoorden komen we vaak nog tegen wat er gebeurt als mensen worden ‘aangestoken’. Denk bijvoorbeeld aan: in vuur en vlam staan, iets vurig verdedigen,
ergens warm voor lopen, brandend enthousiasme, al een
lopend vuurtje rondgaan of daar spatten de vonken vanaf.
Duif
De duif verwijst naar de de Geest van God.
In het scheppingsverhaal staat dat ‘de geest Gods zweefde
over de wateren en in het evangelie van Marcus staat dat
na de doop door Johannes ‘de geest op Jezus Jezus neerdaalde in de gedaante van een duif.’
Wind, adem
Zowel het Hebreeuwse als Griekse woord voor ‘geest’ betekent ook wind of adem. Wind wakkert aan, blaast je
vooruit, waait je hoofd schoon. Adem is de basis van ons
bestaan. Zonder adem geen leven! We zeggen niet voor
niets dat iemand de geest geeft of zijn laatste adem uitblaast.

www.sintjanwaalwijk.nl
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Nieuw en toch zo
vertrouwd
Per 1 mei 2018 ben ik officieel benoemd als
permanent diaken in de Sint Jan de Doper
parochie te Waalwijk en Waspik. Ik voel mij
bevoorrecht dat ik in deze mooie parochie
mag meewerken in het pastoraat. Het is een
parochie waarin ik me zeer thuis voel en
waarin ik al geruime tijd (ik heb tenslotte ook
het stagejaar van de diakenopleiding in de
parochie mogen doorbrengen) een hele fijne
groep mensen heb mogen leren kennen
(parochianen, koren, lectoren, kosters, teamen werkgroepsleden en vele, vele overige
vrijwilligers). Ik zal iets meer over mijn persoonlijke achtergrond vertellen.
Geboren in Friesland, ben ik opgegroeid in
Breda. Daar heb ik mijn lagere en middelbare
schooltijd doorgebracht. Hierna ben ik naar
de Koninklijke Militaire Academie in Breda
gegaan, die ik na vijf jaar afrondde als
officier van de Genie. Mijn eerste tijd als officier heb ik veel bruggen, wegen en dijken
gebouwd in zowel Nederland als Duitsland,
waar ons gezin ook een tijdje gewoond heeft.
Na jaren bij de parate troepen volgden
verschillende stafbenoemingen en aanvullende opleidingen, doorgaans in de regio Den
Haag. Na een hernieuwde periode bij de
parate troepen kreeg ik een jaar of tien geleden een benoeming op de Nederlandse
ambassade in Rusland, waar ik een aantal
jaren als attaché heb gewerkt (en gewoond
in Moskou). Hierna werd mijn werklocatie
weer Den Haag.

allerlei hoedanigheden binnen de kerk. Koren
vormden daarbij steeds de rode draad. Ik
vond en vind zingen leuk en doe dat nog
steeds met groot plezier. Na onze terugkeer
uit Moskou ben ik serieus gaan onderzoeken
wat mijn juiste plaats in de kerk was. Het
Diocesaan Vormingscentrum in ’s-Hertogenbosch speelde daarbij een belangrijke rol en
heeft mij geholpen de antwoorden op mijn
vragen inzake de kerk scherp te krijgen. Zo
kwam het volgen van de diakenopleiding aan
het Sint-Janscentrum in beeld en de rest is
geschiedenis.
Tot slot mag mijn passie voor de Lourdes
bedevaart niet onbesproken blijven. Tijdens
mijn diakenopleiding ben ik met de Lourdes
bedevaart voor zieken in aanraking gekomen
en mijn eerste bedevaart was een zeer persoonlijke, zeer diepe en ook zeer vreugdevolle ervaring. Ik plan dit jaar zelfs twee
maal te gaan en nodig graag iedereen uit om
ook daarheen te pelgrimeren (dit jaar of
later). Woorden schieten tekort om deze bijzondere bedevaart echt recht te doen.
“Nieuw en toch zo vertrouwd”, heb ik dit
artikel genoemd. Zo voelt werken in onze
mooie parochie voor mij. Ik hoop met zeer
velen van u nog menig jaar gezamenlijk op
weg te zijn naar Hem die we Onze Vader
mogen noemen.
Diaken Rein Schravendeel

Al tijdens mijn tijd op de militaire academie
ben ik mijn echtgenote tegengekomen. We
zijn inmiddels hard op weg naar ons 35-jarig
huwelijksjubileum en hebben samen drie
prachtige kinderen mogen ontvangen.
Inmiddels is er al een nieuwe generatie van
kleinkinderen aan het ontstaan. Ellen en ik
vinden het zijn van oma en opa echt de kers
op de taart van ons leven en genieten er met
volle teugen van.
Ik heb al aan het eind van mijn tienerjaren
God horen roepen, maar heb het lang ingewikkeld gevonden (mede vanwege mijn
beroep) om daar een goed antwoord op te
geven. Vele jaren ben ik actief geweest in
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Resultaat
Actie Kerkbalans 2018
Dit jaar kennen we een hogere respons op
het aantal uitgestuurde brieven van ruim
28% (22% in 2017).

Radio Maria bestaat in 2018 maar liefst
10 jaar! Dat mag natuurlijk niet
ongemerkt voorbij gaan.
In 2008 startten de activiteiten in Nederland
met een studio in ’s-Hertogenbosch en landelijk bereik. Inmiddels is Radio Maria niet
meer weg te denken uit het katholieke
medialandschap. “Radio Maria is er om de
mensen te ondersteunen in hun geloofsleven.
Zowel door samen te bidden alsook door inspirerende verhalen en interessante informatie over het geloof uit te zenden”, zegt programmadirecteur pater Elias over de doelstelling van het station.
Het aankomende jaar staat voor een groot
deel in het teken van het jubileum. Zo wordt
onder andere een provincietour georganiseerd. In twaalf maanden tijd gaat Radio
Maria iedere maand naar één van de twaalf
provinciën. “Er zijn nog heel veel mensen die
geen weet hebben van de rijkdom die Radio
Maria hun te bieden heeft. Daarom willen we
dit jaar aangrijpen om Radio Maria Nederland
nog meer op de kaart zetten”, aldus pater
Elias.
Op zaterdag 3 februari is met ongeveer 400
aanwezigen een jubileumfeest gevierd. In de
Sint-Janskathedraal in Den Bosch werd, met
hoofdcelebrant Mgr. De Korte, de H. Mis gevierd. Aansluitend was er een feest in het
nabijgelegen Sint-Janscentrum.

Ontvangstmogelijkheden
Radio Maria is in heel Nederland (en de
wereld) te beluisteren. Maar dan wel digitaal:
via internet en via DAB+. Wat heeft u daarvoor nodig? Dat leest u op de website
http://www.radiomaria.nl/. Hier staat uitgelegd
hoe u naar Radio Maria kunt luisteren. U
vindt alle benodigde informatie!

Ook in dit jaar gaat 12% van de reeds bestaande bijdragers meer bijdragen, echter
ook 20 parochianen minder en hebben 15
parochianen hun bijdrage stopgezet.
Alles bij elkaar levert de actie dit jaar een
toename op van € 2.815,- (dit is helaas toch
weer een mindere toename van € 705,- dan
in 2017).
Bij 11 van onze parochianen mogen wij voortaan zelf automatisch incasseren.
Helaas hebben we door het jaar heen te maken met parochianen die door overlijden
eveneens niet meer bijdragen, zodat de uiteindelijke inkomsten uit de Kerkbijdragen
ieder jaar verder terug blijven lopen.
De Kerkbijdrage van parochianen is en blijft
voor ons als parochie een belangrijke bron
van inkomsten, om onze belangrijke taken te
blijven vervullen.
Via de website
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secret
ariaat/ en blijft het natuurlijk altijd mogelijk
om door het jaar heen wijzigingen op te
geven aangaande uw kerkbijdrage. Achter in
onze kerken liggen tevens sets waarmee u
zich kunt aanmelden voor de kerkbijdrage.
Uw nieuwe / of extra bijdrage blijft altijd
mogelijk / zeer welkom.
Het Parochiebestuur van uw Parochie St. Jan
de Doper Waalwijk / Waspik dankt u voor uw
bijdrage.

Uitzending Eucharistieviering
Radio Maria zendt op zondag 26 augustus de
Eucharistieviering in de St. Janskerk in
Waalwijk uit. Aanvang: 10.00 uur.
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Programma

Samen op bedevaart

De bus staat op zaterdag 28 juli om 10.30
uur bij de St. Antoniuskerk en brengt ons
naar Kevelaer. Vandaar gaan we naar hotel
Goldener Apfel waar de kamers worden verdeeld.

Kevelaer
Kevelaer, bedevaartplaats en recreatieoord.

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

Kevelaer ligt in de
Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen op
zes kilometer van de
Nederlandse grens.

Op zondag 29 juli vieren we Eucharistie in de
basiliek met de plaatselijke bevolking. In de
middag bidden we de grote kruisweg en sluiten we af met een slotlof in de kaarsenkapel.

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

Kosten
De kosten bedragen € 95,- voor de bus en
verblijfkosten in hotel Goldener Apfel met
ontbijt en twee warme maaltijden.
Consumpties e.d. zijn voor eigen rekening.

Opgave
U kunt zich opgeven bij diaken Anton van
Diessen.
Telefoon: 06-22840500
Via de website:
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secret
ariaat/

Genadekapel

Kopergravure
(1642)

Al meer dan 255 jaar trekt de bedevaart
Heusden-Kevelaer naar dit genadeoord in
Duitsland. Ook vanuit Waalwijk sluiten we
aan. De bedevaart valt altijd in het laatste
weekend van juli, dit jaar dus op 28 en 29
juli.

Consolatrix
Afflictorum
(de troosteres
der bedroefden)
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Uitje naar het Peerke Donders Paviljoen
Peerke Donders is Tilburgs meest bekende missionaris. Zijn verhaal dient
als uitgangspunt voor het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg-Noord. Op
deze plek heeft Peerke gewoond. Zijn geboortegrond wordt door velen bezocht als bedevaartplaats. Stadsmuseum Tilburg exploiteert op die plek
het Peerke Donders Paviljoen, museum voor naastenliefde.
(Adres: Pater Dondersstraat 30, 5011XG Tilburg)
In het paviljoen wordt aandacht geschonken aan het leven en werk van
Peerke Donders en zijn tijdelijke tentoonstellingen te bezoeken. Ook nu
zijn er nog vele ‘Gouden Peerkes’. Het museum brengt de hedendaagse
werken van naastenliefde in beeld. Nadere informatie treft u aan op de
website: http://www.peerkedonders.nl/

Levensloop Zalige Peerke Donders
1809
Op 27 oktober 1809 werd Petrus (Peerke) Donders in Tilburg geboren in een klein huisje aan
de Moerstraat in de Heikant. Hij werd gedoopt in de kerk van ’t Goirke. Zijn vader, Arnold, was
een arme thuiswever.

1831
Als kind gaf hij al te kennen priester te willen worden. Hij bad veel en zijn kinderspel bestond
onder meer uit het preken voor andere kinderen. In het najaar 1831 startte hij met zijn
priesteropleiding als knechtstudent aan het kleinseminarie Beekvliet te Sint-Michielsgestel.

1837
Op 4 oktober 1837 deed hij zijn intrede in het grootseminarie Nieuw-Herlaar te St.-Michielsgestel (sinds 1839 gevestigd te Haaren).

1841
Op 5 juni 1841 werd hij in Oegstgeest tot priester gewijd. Op 22 mei 1842 hield Peerke zijn
afscheidspreek in de kerk van ’t Goirke.

1842
Hij vertrekt op 1 augustus 1842 vanuit de haven van Den Helder. Op 16 september 1842 komt
hij aan in Paramaribo, Suriname. Van 1842-1855 werkte hij als seculier priester (kapelaan) in
Paramaribo.

1855
In 1855 werd hij aangesteld als pastoor van het melaatsenetablissement Batavia aan de
Coppenamerivier.

1867
Peerke Donders legde op 24 juni 1867 zijn kloostergelofte af als pater Redemptorist. Hij ondernam vele missiereizen naar de in het oerwoud wonende indianen en bosnegers.

1883
Van 1883-1885 was hij tijdelijk in Paramaribo en Coronie geplaatst.

1885
In 1885 keerde hij definitief terug naar de melaatsenkolonie Batavia.

1887
Op 14 januari 1887 overleed Peerke Donders op 77-jarige leeftijd aan een nierontsteking.
Hij werd op 15 januari 1887 begraven in Batavia en in 1900 herbegraven in de kathedraal van
Paramaribo.
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Liturgiekalender

Sacramentszondag
Za 2 juni

18.30

St. Antonius

Noisy People

Za 2 juni

19.00

St. Bartholomeus

The Future

Zo 3 juni

10.00

St. Jan
Dag van de
Wereldkerk

Gastkoren

10e zondag door het jaar

Doordeweekse Eucharistievieringen
Dag

Kerk

Dinsdag

Tijd

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

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

18.30 uur

Tijd

Kerk

18.30

St. Antonius

Zo 10
juni
Zo 10
juni

10.00

St. Bartholomeus

10.00

St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor
Herenkoor
St. Jan

11e zondag door het jaar
09.00 uur

Za 16 juni

18.30

09.00 uur

Zo 17 juni

10.00

Zo 17 juni

10.00

09.00 uur

St. Antonius*
Patroonsfeest
St. Antonius:
13 juni
St. Bartholomeus*
St. Jan*

Noisy
People

Bartholomeuskoor
Herenkoor
St. Jan

* Collecte Curicó

Geboorte St. Jan de Doper

Eucharistievieringen weekend
Datum

Za 9 juni

Koor

Za 23 juni

18.30

St. Antonius

Za 23 juni

19.00

St.
Bartholomeus

Zo 24 juni

10.00

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

Pinksteren
Za 19 mei

18.30

St. Antonius

Noisy People

Zo 20 mei

10.00

Zo 20 mei

10.00

St.
Bartholomeus
St. Jan

Bartholomeuskoor
Gemengd koor
St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang

Gemengd
koor St. Jan

13e zondag door het jaar
Tweede Pinksterdag
Zo 21 mei

10.00

St. Jan

Samenzang

Za 30 juni

18.30

St. Antonius

Samenzang

Zo 1 juli

10.00

Samenzang

Zo 1 juli

10.00

St.
Bartholomeus
St. Jan

Drievuldigheidszondag
Za 26 mei

18.30

St. Antonius

Zo 27 mei

10.00

Zo 27 mei

10.00

St.
Bartholomeus
St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang

Herenkoor
St. Jan

14e zondag door het jaar

Samenzang
met koor
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Za 7 juli

18.30

St. Antonius

Zo 8 juli

10.00

St. Bartholomeus

Zo 8 juli

10.00

St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang
Herenkoor
St. Jan

15e zondag door het jaar
Za 14 juli

18.30

St. Antonius

Samenzang

Zo 15 juli

10.00

St. Bartholomeus

Samenzang

Zo 15 juli

10.00

St. Jan

Samenzang

Vijf dagen samen in
Banneux Notre-Dame


De Mariabedevaartplaats Banneux ligt
tussen Luik en Spa
in de Belgische
Ardennen.

16 zondag door het jaar
e

Za 21 juli

18.30

St. Antonius

Samenzang

Zo 22 juli

10.00

St. Bartolomeus

Samenzang

Zo 22 juli

10.00

St. Jan

Samenzang

17e zondag door het jaar
Za 28 juli

18.30

St. Antonius

Samenzang

Zo 29 juli

10.00

St. Bartholomeus

Samenzang

Zo 29 juli

10.00

St. Jan

Samenzang

Bedevaert Heusden-Kevelaer

18e zondag door het jaar
Za 4 aug

18.30

St. Antonius

Samenzang

Zo 5 aug

10.00

St. Bartholomeus

Samenzang

Zo 5 aug

10.00

St. Jan

Samenzang

19e zondag door het jaar
Za 11 aug

18.30

St. Antonius

Samenzang

Zo 12 aug

10.00

St. Bartholomeus

Samenzang

Zo 12 aug

10.00

St. Jan

Samenzang

20e zondag door het jaar
Za 18 aug

18.30

St. Antonius

Samenzang

Zo 19 aug

10.00

St. Bartholomeus

Samenzang

Zo 19 aug

10.00

St. Jan

Samenzang

21e zondag door het jaar
Za 25 aug

18.30

St. Antonius*

Zo 26 aug

10.00

St. Bartholomeus*

Gemengd
Antoniuskoor
BartholoMeuskoor

Jaarlijks wordt er een triduüm georganiseerd
naar de Mariabedevaartplaats Banneux in
België. De organisatie is in handen van mevr.
Ria van de Zande. Voor nadere informatie
kunt u telefonisch contact opnemen via
0416 – 334671.
Wanneer?
Het triduüm wordt gehouden van vrijdag
31 augustus t/m dinsdag 4 september 2018.
Opstapplaats: Antoniushof (Vredesplein).
Kosten:
Kosten all-in: € 290,Inschrijving t/m 15 juni 2018
Programma:
 Eucharistie
 Ziekenzalving
 Bidweg
 Biechtviering
 Kaarsenprocessie
 Getuigenissen
 Praatgroepen
 Gemeenschappelijke maaltijden
 Ontspanningsavond
De hospitaliteit biedt optimale
ontvangstmogelijkheden:
 Kamer met 2 bedden, douche en toilet, lift
Het triduüm verzekert begeleiding:
 dokter, apotheker
 professionele verpleging
 nachtwacht
 vrijwillige begeleiders tijdens het hele
verblijf

Patroonsfeest
St.
Bartholomeus
Zo 26 aug

10.00

St. Jan*
Uitzending
Radio Maria

Banneux wordt
Jaarlijks door
meer dan een
half miljoen
pelgrims
bezocht.

Gemengd
koor St. Jan

* Collecte Miva
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De kracht om door te gaan

Voor veel mensen betekent Pinksteren vooral het begin van de zomer: de caravan is alweer uit
de stalling, de fietsen uit de schuur en de wandelschoenen van zolder. Het is tijd voor ontspanning. De zware mantel van mismoedigheid kan uitgedaan worden, want het lijkt of in de zomer
de zorgen wat minder zwaar wegen. Niet voor niets wordt in een bekend liedje gezongen:
“Alles ziet er mooier uit als de zon schijnt”. Ik zing dat liedje wel eens als ik loop te spinnen
langs het Halve Zolenpad, het Kronkelpad of waar ik dan ook hoop wat inspiratie op te doen.
Want daar staat bij mij Pinksteren symbool voor: ‘inspiratie’ en ‘voeding voor de ziel’. De
ziel…wat is dat eigenlijk? Wetenschappers hebben er moeite mee; ze kunnen niet aantonen
waar de ziel zit en hoe hij er uit ziet. Ik geloof dat in de ziel, meer nog dan het verstand kan
begrijpen en het hart kan voelen, ons wezen huist. Ik denk dat in onze ziel ons werkelijke
innerlijk besloten is. De ziel geeft ons kracht, maar o wee als de ziel in de war is. Of als de ziel
ons hart en ons verstand niet meer kan bereiken. Net als ons lichaam heeft de ziel voedsel
nodig. En dan kom ik toch weer terecht bij de betekenis van Pinksteren: de Heilige Geest die
over ons nederdaalt. De Heilige Geest is ook iets waar ik eigenlijk geen raad mee weet. Ik kan
het niet concretiseren, en toch voel ik hem soms wel. Misschien kun je hem tegenkomen in de
kerk of in mensen uit het verleden en heden, die ons inspireren. Voor mij zijn dat vooral de
mensen die verbinden, mensen die tegenstellingen weten om te buigen tot aanvullingen, mensen die de overeenkomsten boven de verschillen weten te plaatsen, mensen die verzoenen in
plaats van haat zaaien, mensen die ons raken in ons hart en onze ziel. Zij zijn voor mij de
groten der aarde. Daar zitten mensen bij die iedereen kent; sommigen lijken verliezers te zijn,
omdat het slecht met hen is afgelopen. Maar in werkelijkheid zijn het winnaars: hun ideeën
leven nog steeds voort en boeten niets aan kracht in. Hun ziel is als het ware nog bij ons. Het
hoeven geen bekende mensen te zijn. Ze kunnen bij je om de hoek wonen, of tot je familie
behoren. Het maakt niet uit, zolang ze je maar inspireren, zolang ze je ziel verrijken. Ik voel
het ook in de natuur. Als ik daar zo rustig loop te wandelen en de vogels hoor zingen of zomaar
een mooi bloemetje zie, dan voel ik me soms volstromen met geluk. En met kracht. Kracht
waardoor ik weer verder kan. Ik hoop dat u die kracht deze zomer ook vindt, misschien op een
bergtop of op het strand. Of misschien gewoon in uw eigen huis of tuin.
Gerri

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

www.sintjanwaalwijk.nl
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Kort
Contact
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







Concert
Deze maand vindt het laatste concert voor de zomerstop (juni t/m augustus)
plaats in de Sint Janskerk.
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!
Zondag 27 mei 2018:
Trio Concerto Alankara
Concert met harp, viool en
fluit door professionele musici
van het Gelders Orkest.
Romantische muziek uit Oost
en West.

Wanneer u uw misintenties –
liefst in de eerste helft van de
week – deponeert in de brievenbus van de pastorie worden ze zoals gebruikelijk verwerkt. Op dinsdag 21 augustus starten de spreekuren
weer (zie colofon).

Dag van de
wereldkerk

Parochieblad

Op zondag 24 september
2017 werd deze dag in
’s-Hertogenbosch gevierd
met een Eucharistieviering in
de St. Janskathedraal. Het
grote aantal nationaliteiten
kwam tot uiting in de vele
vlaggen die bij aanvang van
de H. Mis naar het altaar
werden gedragen. Ook waren
vele kerkgangers in de dracht
van het eigen land of volk
gekleed. Verschillende koren
zongen liederen in hun eigen
taal. Na de H. Mis was er een
kort moment van aanbidding.

In de vakantiemaanden, juli
en augustus komt ons parochieblad niet uit. Het eerstvolgende nummer kunt u
verwachten op 11/12/13
september a.s.

MIVA-Collecte
Op 25 en 26 augustus vindt
de jaarlijkse MIVA-collecte in
de kerken plaats. Dit jaar
vraagt MIVA aandacht voor
een bijzonder project.
De opbrengst van de collecte
is bestemd voor auto’s voor
medische zorg in Zimbabwe,
zodat ook hier de bevolking
de zorg kan ontvangen waar
ze recht op hebben.
In de armste regio van
Zimbabwe is medische zorg
niet makkelijk bereikbaar.
Tawanda werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis
diep in het binnenland van
Zimbabwe. Zijn team spoort
kinderen en jongeren met
een beperking op en geeft ze
de juiste zorg.

Elders in dit nummer treft u
informatie aan over de ‘Dag
van de Wereldkerk’ die dit
jaar (op zondag 3 juni a.s.) in
Waalwijk gehouden wordt.

Aansluitend werd er in het
Sint Janscentrum een maaltijd verzorgd door verschillende gemeenschappen uit
het bisdom en was er een
programma met muziek en
een spreker.

 Binnenkomst in de
kathedraal met vlaggen

Spreekuren Waspik
Tijdens de komende grote
vakantie vervallen de spreekuren weer in de pastorie te
Waspik en wel van 10 juli tot
21 augustus.

Zimbabwe
-9-

 Uitvoering van een dans

Aanvragen rondleidingen
St. Jan de Doperkerk komen
weer op gang
Mensen maken weer plannen voor vakanties,
uitstapjes en andere activiteiten. Dat gebeurt
zowel bij gezinnen, families, buurtgenoten,
(oud-)collega’s als verenigingen.
Een van de leuke mogelijke activiteiten dichtbij huis is een rondleiding van ca. een uur in
onze Sint Jan de Doperkerk.
We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat
het voor veel van de hiervoor genoemde
groepen een verrassende en boeiende ervaring is om eens door een rondleider te worden geïnformeerd over onze toch wel heel
bijzondere Neo-Byzantijnse kerk. De afgelopen drie jaar hebben reeds zo’n 70 groepen
met in totaal ca. 1000 mensen de Sint Janskerk op die manier beter leren kennen en
waarderen.
Een resultaat dat, naast de zaterdagmiddagopenstelling en de maandelijkse concerten op
zondagmiddag, direct bijdraagt aan de
toenemende bekendheid van en waardering
voor de St. Jan de Doperkerk. Gezamenlijk
zorgen deze activiteiten voor veel extra
bezoekers. Een resultaat dat, naast het
realiseren van de financiële uitdaging,
bijdraagt aan het realiseren van die andere
belangrijke doelstelling van de Stichting
Vrienden van St. Jan de Doper, te weten:
meer mensen kennis te laten nemen en vertrouwd te doen geraken met de kerk en dit
unieke gebouw.
We nodigen daarom ook, en misschien wel
vooral, onze eigen parochianen uit om eens
een keer met een groep(je) zo’n rondleiding
te boeken en te gaan volgen.

Rondleiding boeken
Rondleidingen kunt u boeken bij het
parochiesecretariaat (ma t/m do van 9.00 u
tot 12.30 u).
Tel.: (0416) – 333531 of via de website:
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secret
ariaat/
Met vriendelijke groet, Henk Passier

Van de
bestuurscommissie
Medewerkers en
Vrijwilligers
Vrijwilligersavond
Woensdagavond 18 april jl. was er voor alle
vrijwilligers een bedankavond georganiseerd
in Zalencentrum Zidewinde in Sprang Capelle. Het deed ons plezier, dat wij van de verschillende parochiekerken velen konden verwelkomen. Rond acht uur, toen ieder voorzien was van koffie of thee met gebak, hield
pastoor Dorssers een kort openingswoord
waarin hij onder andere terugblikte op de
positieve ontwikkelingen van de afgelopen
tijd. Daarna was er onder het genot van een
hapje en een drankje gelegenheid voor een
gezellig samenzijn.
Tijdens deze avond kwam bij de commissie
Medewerkers en Vrijwilligers de vraag binnen
wie er zitting hebben in het huidige parochiebestuur en de bestuurscommissies en waar
men terecht kan met verschillende vragen.
Daarom vermelden wij hieronder wie dat zijn.
Het parochiebestuur is als volgt
samengesteld:
Voorzitter:
pastoor M.W.G. Dorssers
Vicevoorzitter:
mevrouw Berdien Kobben
Secretaris:
de heer Jack Janssens
Penningmeester:
de heer Cees Bierings
Portefeuille vastgoedbeheer:
de heer Ad Passier
Portefeuille begraafplaatsen:
de heer Will Donders
Portefeuille medewerkers en
vrijwilligers:
mevrouw Cissy de Bruyn
Portefeuille communicatie:
de heer Theo van der Vight
Nadere informatie over het bestuur en de
diverse bestuurscommissies (waaronder hun
adressen) treft u aan op de website
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/bestu
ur-en-bestuurscommissies/
.
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Parochiekroniek

10 juni 2018 – St. Antoniuskerk
Dewi van den Besselaar, dochter van Stefan
van den Besselaar en Marloes Koks
Onze hartelijke gelukwensen


Inzegening kerkelijk huwelijk
19 mei 2018 – St. Janskerk
Ben van Haren en Tamarah van der Pasch
25 augustus 2018 – St. Janskerk
Silvester van Spréw en Trien Heesbeen

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

01 september 2018 – St. Bartholomeuskerk
Joost Montens en Sofia Tome d’Alte
de Fonseca

24 maart 2018 - St. Janskerk
Flo en Febe van Esch, dochters van Martin
van Esch en Annelies Verschoor


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

09 april 2018 – St. Bartholomeus
Shamara Hassel, dochter van Peter de Kok
en Esther Veenhof
28 april 2018 – St. Bartholomeuskerk
Franciscus van Rijt, zoon van Pieter van Rijt
en Kieu Tran Thuy Kieu

19 maart 2018 – Crematorium Maaslanden
Jan van Engelen
86 jaar
22 maart 2018 – St. Janskerk
Annie van Delft – van den Heuvel 87 jaar

29 april 2018 – St. Antoniuskerk
Stijn Kerstens, zoon van Emiel Kerstens en
Petra Huijgen

24 maart 2018 – St. Bartholomeuskerk
Dina van Erp – Koreman
86 jaar

06 mei 2018 – St. Janskerk
Mason Parijs, zoon van Mark Parijs en
Rosetta Biezemans

24 maart 2018 – St. Janskerk
Anneke van de Made – Vermeeren 75 jaar

06 mei 2018 St. Janskerk
Myara Verschuren, dochter van Marco
Verschuren en Melanie Polinar
27 mei 2018 – St. Janskerk
Daniël Hof-Alves de Andrade, zoon van Micha
Hof en Agda Alves de Andrade

24 maart 2018 – St. Janskerk
Lena van Heesbeen – Hamers

98 jaar

03 april 2018 – St. Janskerk
Annie van Zon – de Wit

91 jaar

12 april 2018 – St. Janskerk
Jan van Laarhoven

95 jaar

27 mei 2018 – St. Janskerk
Micha Hof, zoon van Rudy Hof en Lucia van
Dok

13 april 2018 – Crematorium Maaslanden
Betsy van Cromvoirt – Jonker
92 jaar

03 juni 2018 – St. Bartholomeuskerk
Kyan Roovers, zoon van Jeffrey Roovers en
Marieke Rombout

13 april 2018 – St. Clemenskerk
Hans van Mierlo

77 jaar

16 april 2018 – St. Antoniuskerk
Co van Hilst – Donders

81 jaar

07 juni 2018 – St. Bartholomeuskerk
Teun Brekelmans, zoon van Mark Brekelmans
en Anita Wils
10 juni 2018 – St. Janskerk
Gerano van der Velden, zoon van Willem van
der Velden en Joyce Ypelaar

17 april 2018 – Crematorium Maaslanden
Thea Maas – van der Heijden
76 jaar
26 april 2018 – St. Janskerk
Ben Seegers
Mogen zij rusten in vrede
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74 jaar

Dag van de Wereldkerk
“Verschillende nationaliteiten maakt één.”
deze dag alle parochianen uit de regio uit, in
het bijzonder zij die zich vanuit het buitenland hier hebben gevestigd.

Onze bisschop nodigt u uit om op zondag
3 juni te komen meevieren in de St. Jan in
Waalwijk. We vieren dan de Dag van de
Wereldkerk, een dag waarin de vreugde van
het geloof in de volle culturele breedte
beleefd kan worden.
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 nodigt voor

De dag wordt geopend met een feestelijke
eucharistieviering (om 10.00 uur) en vervolgens is er een bijeenkomst in het centrum
van Waalwijk (oude raadhuis) waar mensen
en culturen elkaar kunnen ontmoeten onder
het genot van koffie en versnaperingen uit de
wereld. Er is gelegenheid voor zang en dans
en op het einde van de middag is er een
afsluitende maaltijd.
We rekenen op een geslaagde dag samen
met vele migranten en andere belangstellenden. Van harte welkom.
Pastoor Dorssers

Overzicht vieringen in de
meimaand 2018 te Elshout
Zondag 27 mei
08.00 uur: La Jeunesse – Kaatsheuvel

Mariakapel
Elshout

Eerste Pinksterdag – zondag 20 mei

09.30 uur: Vioolschool Fiedelino Drunen –
Kinderwoorddienst
11.30 uur: Fanfare E.M.M. Elshout –
Ambrosiusgilde Baardwijk

08.00 uur: Harmonie de Eendracht van
Onsenoort en Nieuwkuijk

Donderdag 31 mei – “Onzen Dag”
Afsluiting meimaand

09.30 uur: Gemengd koor Elshout –
Barbaraschuts Vlijmen – kinderwoorddienst

19.00 uur: Processie naar de Mariakapel.

11.30 uur: Rainbow Swing – Waalwijk

Terugkeer naar de kerk waar de afsluitende
viering zal plaatsvinden.

Tweede Pinksterdag – maandag 21 mei

M.m.v. Gemengd Koor, Dameskoor, Fanfare
E.M.M. en O.L.V. Schuts

08.00 uur: Volkzang
09.30 uur: Tilburgs Gregoriaans Koor
11.30 uur: Seniorenkoor Zang en
Vriendschap - Kaatsheuvel

Nadere informatie:

http://www.wonderbaremoeder.nl/
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