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  Pastoor Dorssers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochieblad

 

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

Jaargang 6 
September 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 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 
Caritasinstelling 
Tel.: 06 – 1991 7266 
IBAN NL60 RABO 0132 0552 60 
ANBI RSIN 002609411 
Website: 
http://pci.sintjanwaalwijk.nl 
 
Website: 
 

www.sintjanwaalwijk.nl  
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Bijtanken 
 
Als je een lange rit moet maken – naar je vakantieadres in het 
buitenland bijvoorbeeld – dan heeft je auto geregeld een tank-
beurt nodig. Om de paar honderd kilometer, afhankelijk van de 
tank van je auto. En de grootte van je auto … Op tijd even bij-
tanken dus. Want het is niet verstandig om je tank tot op de 
laatste druppel leeg te rijden. Je ziet het bord ‘tankstation’ vaak 
in combinatie met een ander verkeersbord. Het blauwe bord met 
de P; parkeerplaats, inderdaad. De P van parkeren. Op je lange 
reis ga je geregeld van de snelweg af, om bij te tanken voor je 
auto en ook voor jezelf. Dat heb je als bestuurder ook nodig. Je 
moet niet achter het stuur in slaap vallen of de weg kwijt raken. 
Je kunt niet zonder pauzes of rustmomenten. U kent de vuist-
regel: twee uur rijden, kwartier rust. Je wilt immers fit en ge-
concentreerd blijven. Als je altijd maar doorrijdt, raakt je 
benzine op en zegt je auto stop. En jijzelf ook.  
 
Dit was een praktisch voorbeeld, voor ons allen herkenbaar, al 
zal niet iedereen met de auto op vakantie gaan naar Zuid-Frank-
rijk, Oostenrijk of Noorwegen. Ook als je gewoon in Nederland 
blijft, moet je geregeld met je auto bij de benzinepomp langs. 
Dit voorbeeld kunnen we op onszelf betrekken. Het moeten 
bijtanken geldt ook voor jou als mens, als gelovige. Je hebt 
geregeld pauzes nodig, rustmomenten. Je kunt niet altijd door 
blijven rennen of lopen. Dan raakt je tank leeg en je energie op. 
En je geloofsleven zakt in. Bijtanken dus om je energie weer op 
peil te brengen. Ook de energie van je geloof. Hoe vaak, hoe en 
wanneer, dat kan voor ieder verschillend zijn. Vaste momenten 
van bijtanken zijn goed: elke dag, elke week, na elke etappe of 
deeltraject. Tussendoor mag ook altijd. Elk moment is goed.  
 
De vakantie is altijd een gelegenheid om kerken te bezoeken. 
Wie doet het niet! De gebouwen ademen geschiedenis en de ziel 
van een volk of een stad of een dorp. Tijdens de voorbije Tour 
de France werden bij het passeren van de dorpen en steden 
steeds prachtige beelden van kerken en kathedralen vanuit een 
helikopter uitgezonden. Stuk voor stuk plaatsen om bij te tan-
ken. Ook hier – in Waalwijk en Waspik – zijn er van die plaatsen. 
Mooie, (oude) gebouwen waar gelovigen samen komen om 
bijvoorbeeld een viering bij te wonen, te bidden, een kaarsje op 
te steken of om gewoon even stil te zijn … Even parkeren dus! 

 
 

Sint Jan de Doper
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Parochieblad in kleur 
 

 
 
Ja, dit is de eerste uitgave van ons 
parochieblad in kleur. 
 
Schrik niet, want wij letten nog steeds 
goed op onze/uw gelden. 
 
Door het aanschaffen van nieuwe 
apparatuur besparen we jaarlijks ruim 
duizend euro op de totale drukkosten 
binnen onze parochie, waaronder dus 
ook dit mooie parochieblad, dat wij u nu  
voortaan in kleur kunnen aanbieden. 
 
 

 
Verschijningsdata 
parochieblad 2018/2019 

 
 Allerheiligen/Allerzielen 
  Bezorging: 30-31 oktober 2018 
  Sluitingsdatum: wo 17 oktober 2018 
 
 Kerstmis 2018 
  Bezorging: 17-18-19 december 2018 
  Sluitingsdatum: wo 5 december 2018 
 
 Veertigdagentijd 
  Bezorging: 19-20-21 februari 2019 
  Sluitingsdatum: wo 6 februari 2019 
 
 Goede Week en Pasen 2019 
  Bezorging: 9-10-11 april 2019 
  Sluitingsdatum: wo 27 maart 2019 
 
 Pinksteren 2019 
  Bezorging: 4-5-6 juni 2019 
  Sluitingsdatum: wo 22 mei 2019 
   

 Parochiekroniek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het sacrament van het H. Doopsel 
worden/werden in onze parochiegemeen-
schap opgenomen: 
 
15 juli 2018 – St. Bartholomeuskerk 
Dieke den Boer, dochter van Ronnie den Boer 
en Nieske van den Oever 
 
29 juli 2018 – St. Janskerk 
Louise van Dongen, dochter van Joep van 
Dongen en Eefje Noordijk 
 
05 augustus 2018 – St. Bartholomeuskerk 
Day de Beer, dochter van Joris de Beer en 
Anita Roovers 
 
12 augustus 2018 – St. Janskerk 
Jolein de Kort, dochter van Paul de Kort en 
Marlou van Nunen 
 
19 augustus 2018 – St. Bartholomeuskerk 
Bram Buijs, zoon van Adrie Buijs en Francy 
Stroop 
 
26 augustus 2018 – St. Bartholomeuskerk 
Lana Verduijn, dochter van Leon Verduijn en 
Deborah van Henne 
 
16 september 2018 – St. Janskerk 
Loré-Marianne Rennen, dochter van Jurgen 
Rennen en Wendy Vastré 
 
16 september 2018 – St. Janskerk 
Suze Vastré, dochter van Dennis Vastré en 
Janneke Coomans 
 
23 september 2018 – St. Janskerk 
Lisa van den Hoven, dochter van Martijn van 
den Hoven en Paula Spierings 
 
Onze hartelijke gelukwensen 
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Inzegening kerkelijk huwelijk 
 
25 augustus 2018 – St. Janskerk 
Silvester van Sprew & Trien Heesbeen 
 
01 september 2018 – St. Bartholomeuskerk 
Joost Montens en Sofia Tome d’Alte de 
Fonseca 
 
 
 
 
 
 

 
Samen met familie en vrienden namen wij 
tijdens een uitvaartdienst afscheid van hen 
die door de dood uit ons midden zijn heen- 
gegaan: 
 
11 mei 2018 – St. Clemenskerk 
Betsie de Jong – Moonen  81 jaar 
 
12 mei 2018 – Crematorium Maaslanden 
Jan van Helvert   67 jaar 
 
14 mei 2018 – St. Janskerk 
Luce Pols – van Dongen  93 jaar 
 
18 mei 2018 – St. Janskerk 
Ad Damen    77 jaar 
 
02 juni 2018 – St. Antoniuskerk 
Toos van der Geer –    91 jaar     
van Boekholdt 
 
05 juni 2018 – Crematorium Maaslanden 
Rudy Winnemuller   66 jaar 
 
08 juni 2018 – St. Bartholomeuskerk 
Jeanne Verschure   83 jaar 
 
09 juni 2018 – St. Antoniuskerk 
Rinus Boelaars   93 jaar 
 
11 juni 2018 – St. Antoniuskerk 
Annie van Brunschot – Tielen 89 jaar 
 
13 juni 2018 – St. Janskerk 
Frank Nieuwenhuizen  85 jaar 
 

16 juni 2018 – St. Janskerk 
Diny Bergmans – Brent  82 jaar 
 
28 juni 2018 – St. Janskerk 
Nico van Rooij   84 jaar 
 
11 juli 2018 – St. Antoniuskerk 
Charles Oosterbaan   75 jaar 
 
23 juli 2018 – St. Clemenskerk 
Joke Vloemans – Brok  71 jaar 
 
26 juli 2018 – St. Bartholomeuskerk 
Lenie Joosen – Vugts  90 jaar 
 
28 juli 2018 – St. Janskerk 
Annemarie van de Wiel –   92 jaar 
van Opstal 
 
02 augustus 2018 – St. Bartholomeuskerk 
Anton Kemmeren   82 jaar 
 
04 augustus 2018 – St. Bartholomeuskerk 
Bertus Berkelmans   90 jaar 
 
07 augustus 2018 – St. Antoniuskerk 
Loes Pollmann – Haanappel  79 jaar 
 
16 augustus 2018 – St. Bartholomeuskerk 
Nel de Jong – de Wit   93 jaar 
 
23 aug. 2018 – Crematorium Maaslanden 
Jo Kerkhof    89 jaar 
 
Mogen zij rusten in vrede 
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De Ziekenzalving 
 

 
 

Onlangs sprak iemand mij aan over de 
ziekenzalving. Want hoe zat het ook alweer? 
Wat is de bedoeling van het sacrament? Hoe 
gaat het in zijn werk? Wanneer zou je erom 
moeten vragen? Een mooie aanleiding om er 
nog eens wat over te schrijven.  
 
Mijn stagepastoor zei ooit: ‘Als je wondertjes 
wil zien, moet je meegaan naar de zieken-
zalving.’ En het klopt. Nog steeds sta ikzelf 
verwonderd over hoe het sacrament werkt. 
Niet dat ik het helemaal begrijp, maar er ge-
beurt altijd wel iets opmerkelijks. 
Bijvoorbeeld een dementerende die opeens 
een heel helder moment heeft en een kruis-
teken maakt of het Onze Vader duidelijk 
meebidt. Iemand die de rust krijgt, zijn toe-
stand aanvaardt, erin berust en los kan la-
ten. De ademhaling van iemand die buiten 
kennis is, wordt plotseling rustig. Maar ook 
maakte ik op de intensive care mee dat de 
verpleegkundige mij na de zalving vertelde 
dat hij de situatie nog inschatte op één à 
twee dagen, maar de patiënt zat na twee 
maanden weer ‘gewoon’ in de kerk. Ook dat 
maak je mee.  
 
Het sacrament van de zieken (of ook wel 
‘bedienen’ genoemd) is inderdaad in feite be-
doeld om de zieke te sterken naar lichaam, 
ziel of geest en om te genezen in de mate 
van het mogelijke. Genezing staat dus voor-
op. Dat houdt in dat het sacrament thuis-
hoort in de fase van het ziek zijn, en minder 
(zoals de praktijk in vroeger dagen) in het 
rijtje van de laatste sacramenten: de laatste 
biecht, de ziekenzalving en de laatste com-
munie. We spreken dan ook vaak niet meer 
van de sacramenten van de stervenden. De 
ziekenzalving is geen ‘entreekaartje’ voor de 
hemel; het sacrament wil de zieke sterken in 

de tijd dat hij of zij dit het meest nodig heeft 
en dat is in de tijd van het ziek zijn.  
 
Bijkomend voordeel van eerder bedienen is 
ook dat de zieke vaak nog bij het volle be-
wustzijn is en in de viering kan meebidden, 
gesterkt door de aanwezigheid van zijn of 
haar dierbaren.  
 
Wanneer dan om het sacrament van de zie-
ken vragen? Dat kan altijd als iemand ziek is 
en denkt dat het sacrament hem of haar kan 
sterken. Dat hoeft niet in een laatste fase 
van het ziek zijn te zijn, want de zieke heeft 
er eerder baat bij dat de Heer gedurende het 
hele ziekbed zijn schouder onder dit ziek zijn 
zet. Het mag al na het ontvangen van een 
slechte uitslag. Het mag ook wanneer men 
een risicovolle operatie moet ondergaan. 
Maar men mag er ook om vragen als de 
jaren gaan tellen. Overigens bied ik, als de 
wederhelft op leeftijd is, ook vaak aan dat 
gehuwden het sacrament samen ontvangen, 
want immers als de één lijdt, lijdt de ander 
mee.  
 
Het sacrament van de zieken vindt plaats in 
een korte gebedsviering. Dat kan thuis zijn of 
in het ziekenhuis of verzorgingstehuis. Er zijn 
twee kernmomenten, namelijk de handopleg-
ging met stil gebed door de priester en de 
zalving van voorhoofd en handen. 
Handoplegging is van oudsher het symbool 
van de overdracht van kracht van Godswege. 
De priester zalft voorhoofd en handen, waar-
bij dit symbool staat voor het gehele 
lichaam. (Overigens werden in vroeger dagen 
ook de zintuigen en de voeten gezalfd.) We 
bidden samen om kracht en om Gods 
bijstand.  
 
De viering kan individueel zijn, maar in ver-
zorgingshuizen wordt het vaak ook jaarlijks 
(en dan gezamenlijk) aangeboden. In Waal-
wijk kennen we deze praktijk (nog) niet zo.  
 
Het gezelschap dat bij een ziekenzalving 
aanwezig is, verschilt afhankelijk van de 
wensen van de zieke en zijn of haar familie, 
en van de situatie. Het kleinste gezelschap 
dat ik heb meegemaakt was alléén een 
verpleegkundige, en het grootste gezelschap 
was een gezelschap van ruim 70 personen bij 
een moeder, oma en overgrootmoeder, dit in 
een zaal van het verzorgingshuis in mijn 
vorige parochie.  
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Zelf hoeft u niet te zorgen voor zaken voor 
de ziekenzalving. In vroeger dagen had elke 
uitzet wel een kleedje of kruisbeeld voor de 
bediening. Als dat er is, zullen we het ge-
bruiken. Natuurlijk is het altijd mogelijk om 
een speciale kaars te laten branden of om 
een foto van een dierbare of iets dergelijks 
een speciaal plekje te geven.  
 
Het komt voor dat een priester pas bij een 
zieke komt als die al overleden is. Bedienen 
is dan niet meer mogelijk, want sacramenten 
zijn er immers voor levenden; na overlijden 
neemt God zelf het over. De priester kan in 
dat geval wel bidden en het lichaam van de 
overledene zegenen. En als de zieke pas 
overleden is, zal de priester nog zalven om-
dat we nooit precies zeker weten wanneer 
ziel en lichaam gescheiden worden.  
 
Soms lopen mensen lang rond met de vraag: 
wel of niet bedienen, en wanneer. Als u met 
zulke vragen zit, neem dan gerust contact 
met ons op, want naar het sacrament van de 
zieken kan men ook toegroeien.  
Ik hoop dat de levende Heer zelf in het 
sacrament u mag sterken en troosten.  
 
Pastoor Dorssers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Eerste Heilige 
Communie 
 
De data van de communievieringen zijn: 
 
 Zondag 19 mei 2019 om 10.00 uur in de  
   Sint Antoniuskerk 
 
 Zondag 26 mei 2019 om 10.00 uur in de  
   Sint Jan de Doperkerk 
 

Misteksten in Pools 
 

Al enige tijd zijn de misteksten voor de 
weekendvieringen in het Pools beschikbaar. 
Deze liggen voor de Poolse kerkbezoekers 
klaar in de Sint Jan de Doperkerk.  
Misteksten voor de eucharistievieringen 
worden aangeboden door het ‘Vienna 
International Religious Centre’. Deze zijn in 
vele talen beschikbaar via de link: 
http://www.virc.at/texte/jahr_a_d.htm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alle ouders die een kind hebben in groep 4 
van alle basisscholen in onze parochie krijgen 
mettertijd een informatiebrief en aanmeld-
formulier. Over enkele weken zullen deze ook 
te vinden zijn op de website. 

 

Datum H. Vormsel 
 

Het H. Vormsel zal toegediend worden op 
vrijdag 29 maart om 19.00 uur in de Sint Jan 
de Doperkerk door deken M. Dorssers. 
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Privacy en parochie 
 

Het zal ook u wellicht niet ontgaan zijn hoe-
veel mails er eind mei binnenkwamen met 
teksten als ‘Wij hechten veel waarde aan uw 
privacy’ of ‘Onze privacyverklaring is bijge-
werkt’. Op 25 mei 2018 ging namelijk de 
Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) in, waarmee in de gehele Euro-
pese Unie strenger wordt toegezien op het 
verzamelen, opslaan, verwerken en delen 
van persoonsgegevens.  
 
Het is goed om stil te staan bij wat de AVG 
voor de Rooms-Katholieke Kerk en dus voor 
onze parochie betekent. Het gaat daarbij om 
onze vrijwilligers en betaalde krachten, maar 
ook om u als parochiaan. 
 
Bij het verzamelen en verwerken van 
persoonsgegevens moet de parochie zich 
steeds afvragen: 
 

 welke gegevens zij wil vastleggen; 
 voor welk doel; 
 of er toestemming vereist is om gegevens 

vast te leggen; 
 hoe worden gegevens eventueel naar 

anderen verspreid; 
 wanneer de gegevens verwijderd 

mogen/moeten worden.  
 
In feite zijn het vragen die natuurlijk altijd al 
speelden, maar waarmee we nu bewuster 
omgaan. De vragen gelden voor handmatige 
en geautomatiseerde administraties, voor de 

website, voor het parochieblad, maar ook 
voor foto’s en publicaties.  
 

Kerkelijke instellingen moeten transparant 
zijn over hoe ze gegevens verwerken en dit 
kan onder meer door mensen te informeren 
op het moment dat ze in het ledenbestand 
worden opgenomen. Aan parochies wordt 
gevraagd een privacyverklaring op hun web-
site te zetten, zodat deze voor iedereen 
beschikbaar is.  
 

Als personen (voor het eerst) worden opge-
nomen in het R.-K. ledenbestand, zijn paro-
chies verplicht de privacyverklaring schrifte-
lijk ter beschikking te stellen. Te denken valt 
aan: 
 Ouders van een dopeling bij de aanmel-

ding voor het sacrament van het Doopsel; 
 Volwassenen bij de registratie van de 

opname in het catechumenaat; 
 Huwelijkskandidaten als deze worden 

ingeschreven in de ledenadministratie; 
 Nabestaanden als deze als recht-

hebbenden opgenomen worden in de 
begraafplaatsadministratie ; 

 Nieuwe vrijwilligers, als de vrijwilliger niet 
is ingeschreven in de ledenadministratie 
van de R.-K. Kerk. 

 

Een privacyverklaring hoeft niet te worden 
ondertekend; het is een (eenzijdige) infor-
matieverklaring en geen toestemmings-
document. 
 

Er komt dus best wat op ons af. Gelukkig 
regelt de Nederlandse kerkprovincie al veel 
op landelijk niveau. We hoeven dus als 
parochie niet alles zelf uit te zoeken.  
 
Inmiddels zijn er in onze parochie enkele 
bijeenkomsten met parochievrijwilligers 
belegd om eenieder goed op de hoogte te 
brengen van alle wijzigingen.  
 

We vertrouwen er dan ook op met uw privacy 
op de goede weg te zijn.  
 

Het parochiebestuur 
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WAT DOET VLUCHTELINGENWERK WAALWIJK ? 
 
Vluchtelingenwerk Waalwijk begeleidt erkende vluchtelingen aan wie een huis is toegewezen in 
Waalwijk. Wij maken cliënten wegwijs in onze gemeente, helpen bij het op orde brengen van 
financiële zaken en overige administratie. Ook ondersteunen we bij het oefenen van de taal en 
het integratie- en participatieproces. Het uiteindelijke doel is om cliënten ZELFREDZAAM te 
maken in de Nederlandse maatschappij. 
 
In ons kantoor, gevestigd in het gebouw van de Openbare Bibliotheek, houden we een paar 
keer per week spreekuur voor vluchtelingen, statushouders, die in Waalwijk, Sprang-Capelle of 
Waspik wonen. Zij kunnen daar terecht met allerlei vragen. Ook de eerste contacten tijdens de 
overgang van AZC naar hun woning alhier vinden plaats op kantoor. Er moet dan ontzettend 
veel geregeld worden. 
 
Er zijn verschillende functies waarvoor vrijwilligers ingeschakeld worden, bijvoorbeeld: 
 
taalcoach 
maatschappelijk begeleider  
spreekuurmedewerker  
startcoach 
klusser 
participatiemedewerker; een van de kantoormedewerkers houdt zich hier speciaal mee bezig. 
Cliënten worden op weg geholpen om de juiste opleiding te vinden en/of een passende baan. 
Ook hierbij kunnen vrijwilligers zich heel nuttig maken. 
 
Als u interesse hebt in het vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk en/of meer wilt weten over 
de diverse functies kunt u bellen of e-mailen: 
 
Tel.:       0416-344134            
Website: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/vluchtelingenwerk-waalwijk 
 
In het weekend van 22/23 september a.s. zal de MOV-groep in onze parochiekerken een 
DEURCOLLECTE houden t.b.v. Vluchtelingenwerk Waalwijk. Het geld zal goed gebruikt 
worden voor diverse projecten, zoals een budgetcursus en participatie-workshops voor 
cliënten. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Tijdens Wereld Vluchtelingen Dag, 20 juni jl. in Balade, kregen bezoekers  informatie te 
horen over VluchtelingenWerk en ook achtergrondverhalen door cliënten afkomstig uit Syrië en 
Eritrea. Nederlanders en vluchtelingen probeerden antwoord te geven op een aantal verrassen-
de vragen uit het inburgeringsexamen. Echt niet altijd makkelijk! De gasten werden in de 
pauzes getrakteerd op heerlijke hapjes en gratis Eritrese koffie. 
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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 
 

 
Geslaagde priester-
dag met Anselm Grün 
 

Meer dan 75 priesters namen 
op 2 juli jl. in ’s-Hertogen-
bosch deel aan de jaarlijkse 
priesterdag van het bisdom. 
De bekende Duitse benedic-
tijner pater Anselm Grün 
hield in een zonovergoten 
Sint-Janscentrum een lezing 
over ‘de zorg voor zichzelf’. 
Hij gaf de priesters handrei-
kingen hoe ze het eigen wel-
zijn en dat van de ander goed 
in acht kunnen nemen. 
 
Priesters zijn vaak drukbezet. 
Veel mensen doen een be-
roep op hen en kloppen bij de 
priester aan als ze problemen 
hebben. “Wie veel geeft, 
heeft ook veel nodig”, hield 
Grün zijn toehoorders voor. 
“Ik ken priesters die zeggen: 
Iedereen komt bij mij met 
 
problemen, maar als het met 
mij niet zo goed gaat, is er 
niemand.” Durf je een mede-
broeder dan te vagen: “Ik 

heb je even nodig. Het gaat 
niet zo goed met me?”  
 
Ook benadrukte hij het be-
lang van een goed dagritme, 
gezond eten, een ordelijke en 
fijne woning, het luisteren 
naar het eigen lichaam om 
tijdig en op eigen wijze rust 
te nemen. Wanneer je alles 
de juiste aandacht geeft, 
kunnen alle-daagse zaken 
een religieuze dimensie 
krijgen. “Je kunt ’s ochtends 
even vlug je tanden poetsen, 
maar je kunt het ook met 
aandacht doen en daarbij 
overwegen: ‘ik wil vandaag 
‘een schone mond’ hebben, 
waaruit alleen reine woorden 
komen.”  
 
Na de eucharistieviering in de 
Sint-Janskathedraal en de 
lunch blikte bisschop Gerard 
de Korte in een geanimeerd 
gesprek met de priesters 
terug op het afgelopen jaar. 
De dag werd afgesloten met 
de vespers in de kathedraal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concerten  
Sint Janskerk 
 
www.vriendensintjanwaalwijk
.nl/concerten 
 
Alle concerten zijn op zondag 
(behalve het concert van 12 
januari 2019), en beginnen 
om 14.30 uur. De entree is 
gratis. Na afloop wordt om 
een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. U bent van harte 
welkom! 
 

 
 
 

 16 september 2018: 
Klezmajeur 
 

 21 oktober 2018: 
NEXT, Arabesk en Ladies First 
o.l.v. Ton van Baest 
 

 25 november 2018: 
Kozakken Ensembe 
 

 16 december 2018: 
Koninklijk Tilburgs 
Mannenkoor Sint Caecilia 
 

 12 januari 2019: 
Neva Ensemble uit Sint 
Petersburg (let op, dit is op 
zaterdagavond om 20.00 u) 
 

 17 februari 2019: 
Operaconcert door bariton 
Wil van Leijsen en sopraan 
Nancy Verschuren, begeleid 
op piano door Joep Meijer 
 

 10 maart 2019: 
Vocal group ‘Close2vida en 
koor ‘Pistache’ o.l.v. Erik van 
Vugt 
 

 7 april 2019: 
‘Stabat Mater’ door 
Vioolschool Fiedelino o.l.v. 
Leontien Akkerman 
 

 26 mei 2019: 
Oratoriumvereniging Cantate 
Corde uit Raamsdonk 
 

 Juni t/m augustus: 
Zomerstop 
 
Reportage Sint Jan de 
Doper op youtube 
 

Onlangs is een reportage ge-
maakt door Langstraat TV 
over de geschiedenis, buiten-
zijde en interieur van de Sint 
Jan de Doper, met medewer-
king van historicus Jan van 
Oudheusden. In dit beeldver-
slag van ruim een kwartier 
komen tal van aspecten aan 
de orde die de Sint Jan zo 
uniek maken voor Neder-
land. Deze reportage kunt u 
bekijken via de link:  
 

www.youtube.com/watc
h?v=BeizOtomHGc 
 

K
o
rt

http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
www.youtube.com/watch?v=BeizOtomHGc
http://vriendensintjanwaalwijk.nl/concerten
http://vriendensintjanwaalwijk.nl/pdf/Concertagenda2018-2019.pdf
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Verzakte vloer 
Bartholomeuskerk  
 

Op 3 februari jl. werd bekend 
dat met de € 400.000 sub-
sidie van de provincie Noord-
Brabant de parochie Sint-Jan 
de Doper aan de slag kan 
met het herstel van de ver-
zakte vloer van de Bartholo-
meuskerk in Waspik.  
De stenen vloer van de 
waterstaatskerk uit het mid-
den van de 19e eeuw is van-
wege een slappe ondergrond 
verzakt. De gevaarlijkste 
stukken zijn gemarkeerd met 
gele linten. 
 

Het is op dit moment nog niet 
bekend wanneer met deze in-
grijpende werkzaamheden 
begonnen kan worden. Het 
zal in ieder geval betekenen 
dat de kerk gedurende een 
langere periode niet gebruikt 
kan worden voor de eredienst 
en de parochie aangewezen 
zal zijn op vervangende ruim-
te. Zodra er meer bekend is, 
zal het parochiebestuur u op 
de hoogte stellen. 

 
Sint Jan de Doper – 
legpenning 
 

Op 10 juni jl. tijdens een bij-
eenkomst van pastoraal 
team, parochiebestuur en 
bestuur van Parochiële 
Caritas-instelling, hebben 
Doortje de Graauw en Joke 
Duquesnoy uit handen van 
pastoor Dorssers de St. Jan 
de Doper-legpenning ontvan-
gen. Doortje en Joke werken 
al vele jaren dagelijks op het 
parochiecentrum en zijn bij 
velen welbekend.  
De pastoor noemde in zijn 
toespraak het belang van 
vrijwilligers en bedankte de 
dames dan ook voor hun 
decennialange inzet voor de 
parochie. Doortje en Joke van 
harte gefeliciteerd met deze 
eervolle onderscheiding! 

 
 
 
 
 

Opgave misintenties 

Voor het opgeven van misintentie(s) kunt u gebruik maken 
van speciale enveloppen die in alle parochiekerken hiervoor 
klaar liggen. Ook in de woonzorgcentra treft u deze envelop-
pen aan. U kunt de ingevulde envelop met de bijdrage op de 
collecteschaal leggen of afgeven. U kunt misintenties vanzelf-
sprekend ook opgeven op het parochiecentrum, maar op deze 
manier kunt u dit ook buiten de openingstijden doen.    

St. Jan de Doper-
legpenning 

V.l.n.r.: Mevr. Doortje de Graauw, pastoor M. Dorssers, 
mevr. Joke Duquesnoy 
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Samen ons geloof 
verbreden en verdiepen 
 
 
Het pastorale team van onze parochie komt 
met een nieuw initiatief om op een inter-
actieve wijze thema’s die spelen rond het 
geloven in onze tijd aan de orde te stellen en 
te bespreken met parochianen en geïnteres-
seerden. Komend werkjaar willen wij graag 
op vijf avonden met u in gesprek. Driemaal 
zal de inleiding tot het gesprek bestaan uit 
een film waarin actuele geloofsthema’s 
spelen. Tweemaal zal deze inleiding bestaan 
uit een presentatie door het pastorale team. 
 

 
Waarom dit initiatief? 
 
Ons katholieke geloof is een levend geloof 
dat al heel lang midden in de samenleving wil 
staan en dus vanuit dit geloof de thema’s van 
de tijd tegemoet wil treden. Ons geloof biedt 
een geloofsschat met woorden en hande-
lingen, elk met hun eigen achtergrond en 
betekenis, die iets kunnen toevoegen aan 
ons begrip van de tijd waarin we leven. Kort-
om, dit initiatief biedt de aanvullende moge-
lijkheid actief met ons geloof bezig te zijn 
naast, bijvoorbeeld, het bijwonen van een 
Mis, het lezen uit of over de Bijbel of andere 
initiatieven waar vele vrijwilligers in onze 
parochie zich voor inzetten. Daarnaast zijn 
wij als parochie ook gemeenschap en onder-
houden en versterken die door een initiatief 
als de gemeenschapsavonden. We mogen 
merken dat we met velen zijn die de bood-
schap van God gehoord hebben en die ook in 
de praktijk willen brengen. 
 

 
Voor wie zijn de 
gemeenschapsavonden? 
 
Iedereen die eens een avond met bekenden 
en onbekenden op ontdekkingstocht wil gaan 
in zowel ons geloof als de tijd waarin we dat 
geloof doorleven, is welkom. Gezelligheid 
speelt daarbij natuurlijk ook een rol. Als 
geloofsgemeenschap bezig zijn, daar draait 
het om! 
 
 

Gratis 
 
 
 
 
 
 
 
Deelname aan de avonden is gratis. Voor een 
kopje koffie of thee wordt gezorgd. Misschien 
dat iemand iets van koek of taart wil mee-
brengen. Dat versterkt alleen maar het ge-
voel van gemeenschap.  
 
 
Waar en wanneer vinden de 
avonden plaats? 
 
De avonden vinden altijd plaats op dinsdag in 
het Mariazaaltje onder in de Sint Jan te 
Waalwijk (toegang via de achterzijde). We 
beginnen om 20.00 uur. Het einde van de 
avonden is natuurlijk afhankelijk van de 
inhoud van het programma en de lengte van 
de film. Rekent u op 22.00 tot 22.30 uur.  
 
 
Eerste avond 23 oktober –  
“De Apostel” (film) 
 

 
De Apostel is het waargebeurde verhaal van 
Akim, een jonge moslim die wordt opgeleid 
tot imam. Zijn identiteit ondergaat een diep-
gaande verandering als hij Jezus ontmoet. 
De confrontatie met zijn familie, die juist zo 
trots is op een zoon als toekomstige imam, is 
hard en moeilijk. Vooral de broer van Akim 
heeft een grote afkeer van zijn bekering tot 
het christendom. Akim doet er alles aan de 
acceptatie van zijn familie te herwinnen. Zijn 
nieuwe levensstijl blijkt uiteindelijk een 
krachtig getuigenis van geloof en vergeving. 
 
Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=HQbOEYESIWw 
 
Diaken Rein Schravendeel 
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Wereldjongerendagen 

 
De Wereldjongerendagen zijn het grootste 
jongerenevenement ter wereld. Honderd-
duizenden jongeren uit de hele wereld komen 
samen om het katholieke geloof te vieren. 
WJD betekent dan ook: vrienden maken, cul-
turen leren kennen, feest vieren, samen de 
Eucharistie beleven, grenzen verleggen en 
vooral heel veel gezelligheid. Het belooft een 
ervaring te worden om nooit te vergeten. 
Dus wees erbij in 2019! 
 
Paus Franciscus nodigt ons uit 
 

Paus Franciscus noemt Maria een voorbeeld 
voor jongeren. Hij nodigt je uit om zich het 
verleden te herinneren, moed te hebben in 
het heden en hoop voor de toekomst. Daar-
om koos hij voor de Wereldjongerendagen 
(WJD) het thema: Zie de dienstmaagd des 
Heren; mij geschiede naar uw woord. Die 
hoop, die moed, dat voorbeeld willen wij 
ontdekken: Discover your identity. 
 
Discover 
 

De wereld en Panama ontdekken … Maar ook 
ontdekken wie je bent, waar je staat in de 
wereld, wat jouw bijdrage kan zijn aan een 
betere wereld. Wie ben je op je werk, op de 
plek waar je studeert? Wat betekent het om 
katholiek te zijn, hoe belangrijk is de katho-
lieke identiteit in deze snelle wereld? Met 
elkaar gaan we op zoek naar antwoorden op 
deze vragen. 
 
Panama 
 

Paus Franciscus heeft Panama gekozen voor 
de WJD 2019. Een tropisch land, via het 
Panamakanaal de link tussen de Atlantische 
Oceaan en de Grote Oceaan. Een land bijna 
twee keer zo groot als Nederland, met 
slechts 3,5 miljoen inwoners. Met een prach-
tige natuur en een prettig klimaat; de WJD 
worden georganiseerd in de Panamese 
zomer, de droge periode in januari. Ruim 
80% van de inwoners is katholiek. Panama: 

een land met bijzonder gastvrije mensen, 
trots om de WJD te organiseren.  
 
Days in the Diocese 
 

Op 250 km van Panama stad ligt het prach-
tige bisdom Santiago de Veraguas. Tijdens 
de Days in the Diocese maken we hier kennis 
mee. We mogen de gastvrijheid van Panama 
ervaren en verblijven in gastgezinnen. Een 
onvergetelijke beleving op een plek waar  
natuur, cultuur, geschiedenis en geloof 
elkaar ontmoeten. 
 
De WJD in Panama stad 
 

Van 22 t/m 27 januari zijn de WJD in Panama 
stad. Drie ochtenden is er een Nederlands 
programma. In de middagen en de avonden: 
jongerenfestval met muziek, theater, discus-
sie en nog veel meer. Hoogtepunten zijn de 
verwelkoming van de paus, de kruisweg, de 
avondwake onder de sterrenhemel van 
Panama, en de indrukwekkende slotviering 
met paus Franciscus en honderdduizenden 
jongeren. 
 
Voor wie? 
 

Iedereen van 18 t/m 30 jaar is welkom. De 
WJD zijn een katholiek evenement, maar jon-
geren van alle geloofsovertuigingen zijn van 
harte welkom. Ben je geïnspireerd door ge-
loof, wil je andere culturen ontmoeten, ga je 
graag uitdagingen aan, wil je grenzen verleg-
gen, de wereld ontdekken? Dan is deze reis 
voor jou. 
 
Reisdata 
 

Vertrek uit Nederland: 15 of 16 januari  
Days in the Diocese: 17 t/m 21 januari  
WJD in Panama stad: 22 t/m 27 januari  
Terugreis naar Nederland: 28 of 29 januari 
 
Een landelijke reis 
 

De landelijke reis wordt georganiseerd door 
Jong Katholiek en VNB. Zie de websites: 
www.bisdomdenbosch.nl      of 
www.jongkatholiek.nl 
  
Wil je meer weten over de Wereld-
jongerendagen en de Nederlandse 
reis, kom dan op vrijdagavond  
3 november naar ‘Discover WJD’ in 
Den Bosch. Tot dan! 
 

http://wjd.jongkatholiek.nl/
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Column mgr. De Korte: 
 

Het smerige gezicht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na de crisis van jaren dertig en de zware 
jaren van de oorlog leefde er na 1945 in 
Nederland breed het verlangen om voor de 
bevolking een minimum aan bestaanszeker-
heid te garanderen. De opbouw van de ver-
zorgingsstaat door de drie politieke families 
die Nederland gestalte hebben gegeven, 
liberalen, sociaaldemocraten en christen-
democraten, valt tegen die achtergrond goed 
te begrijpen. De harde en hoekige kanten 
van het kapitalisme werden afgevijld. Waar-
devolle elementen van de markeconomie ble-
ven behouden en ingebed in een sterk sociaal  
kader. Geleidelijkaan ontstond er een kapi-
talisme met een menselijk gezicht. Voor het 
gros van de Nederlanders heeft de sociale 
markteconomie tot op de dag van vandaag 
geen windeieren gelegd. De meesten van ons 
zijn welvarend en gelukkig. Toch blijft het 
maatschappelijk systeem, zeker ook vanuit 
het perspectief van het christelijk so-ciaal 
denken, ernstige tekortkomingen ver-tonen. 
 
Populaire pers 
 

Jaren geleden sprak de Britse conservatieve 
leider Edward Heath over het smerige gezicht 
(the ugly face) van het kapitalisme. Voor zo-
ver ik kan nagaan, sprak hij in dat verband 
over de populaire pers in Groot-Brittannië. 
Dag in dag uit is er handel in bedrukt papier. 
Een combinatie van onfatsoen, sensatie en 
stemmingmakerij. Maar er zijn helaas nog 
andere dimensies van dat smerige gezicht te 
noemen.  
 
Onderklasse 
 

Ondanks de opbouw van de verzorgingsstaat 
is er ook in ons rijke Nederland een onder-
klasse gebleven. 10% van de Nederlandse 
huishoudens is arm. In ons land betekent dat 
gelukkig niet dat mensen van de honger 
omkomen. Maar de inkomsten zijn zodanig 

laag dat er voortdurend geldzorgen zijn, dat 
vakanties onmogelijk zijn en dat kinderen 
niet kunnen deelnemen aan allerlei sociale 
activiteiten, die in ons land als standaard gel-
den. Veel leden van deze onderklasse hebben 
ook problematische schulden. Iedere diaconie 
of caritasinstelling weet in dit verband schrij-
nende voorbeelden te noemen. 
 
Buitensporige inkomsten 
 

Naast een onderklasse bestaat er een elite 
die bovenmatige inkomsten ontvangt. Ik 
denk daarbij aan topsporters en mensen uit 
de amusementsindustrie. Maar natuurlijk ook 
aan de uitzonderlijk hoge beloningen voor de 
top van de banken en het bedrijfsleven. Jaar-
salarissen van meerdere miljoenen worden 
met een beroep op de markt gesanctioneerd. 
Vanuit een liberale insteek is hier waarschijn-
lijk niets mis mee. Maar vanuit een christe-
lijk-sociaal denken moeten bij deze exorbi-
tante salarissen grote vraagtekens worden 
geplaatst.  
 
Milieukosten 
 

Een andere dimensie van het smerige gezicht 
van ons sociaal-economische systeem vormt 
ongetwijfeld het vergeten van de milieu-
kosten van productie en consumptie. Produc-
ten en diensten worden aangeboden terwijl 
de aantasting van de schepping niet in beeld 
komt. Gelukkig zien wij op dit terrein een 
omwenteling in het denken. Niet alleen door 
de inzet van de milieubeweging maar ook 
door het kerkelijk spreken, ik noem de inzet 
van de Wereldraad van Kerken voor de heel-
heid van de schepping en het pauselijk spre-
ken in de encycliek Laudato Si, valt een keer 
ten goede te constateren. Bij de beprijzing 
van goederen en diensten moeten de kosten 
van de aantasting van het milieu worden 
meegenomen. 
 
Cultuurkritiek 
 

Wij hebben in Nederland materieel en imma-
terieel veel opgebouwd waar wij dankbaar 
voor mogen zijn. Maar cultuurkritiek blijft 
noodzakelijk. Het lijkt mij belangrijk dat 
politici die zich laten inspireren door het 
christelijk-sociaal denken juist de verschillen-
de aspecten van het smerige gezicht van het 
kapitalisme proberen terug te dringen. 
 
Mgr. dr. Gerard de Korte 
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch 
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Studiegidsen  
nieuwe opleidingen  
Sint-Janscentrum beschikbaar 
 
Je geloof verdiepen? Altijd al theologie willen 
studeren? Dat kan nu in ’s-Hertogenbosch. 
Aan het sint Janscentrum starten in septem-
ber nieuwe opleidingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sint-Janscentrum,  
Papenhulst ‘s-Hertogenbosch 
 
Het Sint-Janscentrum is het vormingshuis 
van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Al 
dertig jaar worden daar jonge mannen op-
geleid en voorbereid op de wijding tot pries-
ter of permanent diaken. Menige gelovige 
heeft er uit persoonlijke interesse of met het 
oog op het parochiële vrijwilligerswerk deel-
genomen aan cursussen of bezinningsdagen. 
Vanaf komend studiejaar worden de deuren 
verder opengezet voor de vorming van leken 
(gelovigen die geen sacramentele wijding 
hebben ontvangen). 
 
Minor en major 
 
Het Sint-Janscentrum biedt een kerkelijk 
erkende studie in de Godsdienstwetenschap-
pen (vaak aangeduid als theologie). Dit is 
een deeltijdopleiding in twee vormen: een 
lichte (minor) en een zwaardere (major) 
variant. De minor duurt vijf jaar en bestaat 
uit jaarlijks dertien collegedagen en twee 
bezinningsdagen, telkens op zaterdag. De 
majorvariant duurt zes jaar en omvat jaar-
lijks maximaal vierentwintig collegedagen en 
twee bezinningsdagen. 
 
De minor-variant vormt samen met een pro-
gramma van geestelijk-pastorale vorming, de 
catechistenopleiding. Een opleiding voor 
praktiserend rooms-katholieken die gezonden 
worden om kartrekker te zijn in de missio-
naire omvorming van de eigen parochie, of 

anders gezegd om handen en voeten te 
geven aan de missionaire uitdaging waartoe 
mgr. De Korte in de notitie ‘Samen bouwen 
in vertrouwen’ oproept.  

 
Gezamenlijke colleges 
 
De minorvariant van de opleiding Gods-
dienstwetenschappen wordt ook ingezet voor 
de vernieuwde diakenopleiding. Nieuw is 
onder andere dat de studenten die een wij-
ding tot permanent diaken ambiëren samen 
met studenten van de catechistenopleiding 
en opleiding godsdienstwetenschappen 
colleges volgen.  
 
De duur van zowel de catechisten – als de 
diakenopleiding is vijf jaar. De geestelijk-
pastorale vorming wordt in de loop van die 
vijf jaar steeds meer toegespitst op de werk-
zaamheden en spiritualiteit van respectieve-
lijk de (onbezoldigde) catechist en de (onbe-
zoldigde) permanente diaken. 

 
Studiegidsen 
 
Voor alle drie de opleidingen zijn de studie-
gidsen beschikbaar. Die zijn te downloaden 
via de website www.bisdomdenbosch.nl  
 
http://www.bisdomdenbosch.nl/Documents/
STUDIEGIDS%20locatie%20SCJ%20-
%20def.pdf 
 
 
http://www.bisdomdenbosch.nl/Documents/
STUDIEGIDS%20catechistenopleiding%20loc
atie%20SCJ%20-%20def.pdf 
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http://www.bisdomdenbosch.nl/Documents/STUDIEGIDS%20locatie%20SCJ%20-%20def.pdf
http://www.bisdomdenbosch.nl/Documents/STUDIEGIDS%20catechistenopleiding%20locatie%20SCJ%20-%20def.pdf
http://www.bisdomdenbosch.nl/Lists/Nieuws/ViewForm.aspx?ID=17535
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Actuele berichten uit onze parochie  
treft u aan op de website: 

www.sintjanwaalwijk.nl  

 

 

Nabloei

 

Nabloei 
 
Als de zomer zijn einde nadert, de dagen korter worden en de caravans de stalling ingaan, 
word ik altijd een beetje melancholiek. Niet alleen voel ik het najaar naderen, maar ook de 
herfst van mijn leven. Als ik eerlijk ben moet ik erkennen, dat ik al enkele jaren de bloeitijd 
gepasseerd ben. De vraag is of dat erg is. Ja, de ouderdom komt met gebreken, maar gelukkig 
zijn er tegenwoordig hulpmiddelen, waardoor je die gebreken behoorlijk kunt verhelpen of ver-
bergen. Meer moeite heb ik met het aspect dat ik langs alle kanten gepasseerd word. Ik was al 
nooit een van de snelsten maar tegenwoordig voel ik me soms erg traag en niet alleen met 
lopen, fietsen of zwemmen. Op het werk zijn veel collega’s al lang en breed naar huis, terwijl ik 
nog zuchtend met de laatste loodjes bezig ben. Van de andere kant vragen ze mij vaak om 
raad en sommigen schijnen te denken dat ik met de ouderdom ook de wijsheid in pacht heb. 
Natuurlijk geheel ten onrechte, maar ik laat ze maar zo wijs. Ik voel me er eigenlijk wel lekker, 
want toch nog een beetje nuttig, bij. Het ergste vind ik dat er mensen zijn, die neerkijken op 
ouderen. Die ouderen neerzetten als uitgebloeid, nutteloos, traag en afgeschreven. Dergelijke 
mensen hebben de wijsheid zeker niet in pacht!  
De trouwe lezers van mijn spinsels weten dat ik graag in de natuur ben. De maandelijkse wan-
delingen met de IVN zijn telkens weer hoogtepunten. Echt feest zijn de ledendagen, waarop we 
er met een bus vol natuurliefhebbers op uit trekken om allerlei mooie dingen te bekijken. 
Tijdens zo’n dag wees mijn metgezel van dat moment me op een mooie plant en zei: “Nu, in 
zijn bloei, is hij al mooi, maar je moet hem straks maar eens zien, in zijn nabloei; dan is hij 
nog veel mooier.” Met die woorden in gedachte liet ik mijn blik even gaan over de hele groep 
en dacht ‘eigenlijk geldt dat voor ons allemaal’. De gemiddelde leeftijd van de groep ligt enigs-
zins boven de bloeitijd. We lopen wel niet zo snel, maar vorderen toch gestaag. Als de wande-
ling wat moeilijker wordt steunen we elkaar. We helpen elkaar de (voor mij al gauw te) hoge 
hekjes over en over slootjes of greppels heen reiken we elkaar de hand. Er zitten veel kenners 
bij de groep, maar ja we worden een tikje ouder en soms wil de naam van een vogel of plant 
ons niet te binnen schieten. “Geeft niets” merkte iemand op. Zolang ieder een beetje weet, 
weten we samen een heleboel”. Bovenal verstaan we de kunst van het genieten! 
Maar al te vaak zie ik mensen in de bloeitijd van hun leven in een burn-out terecht komen. Zij 
hebben het zo druk met carrière maken, dat ze zichzelf voorbij lopen. Of ze maken zich druk 
om dingen, waarvan wij met onze ervaring al lang weten dat ze er niet echt toe doen. Ze zoe-
ken heel ver weg naar iets waarvan wij weten dat het heel dichtbij is; nl. in onszelf. 
Nee, wij zijn nog lang niet uitgebloeid. Wij zijn in onze nabloei en we zijn prachtig. 
 

Gerri 
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Liturgiekalender  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doordeweekse Eucharistievieringen 
 

    Dag                     Kerk                       Tijd 
 

Dinsdag Antoniushof - kapel 
(naast hoofdingang, links) 

18.30 uur 
 
 

Woensdag Oude Pastorie – Waspik 
(Na de viering wordt er 
koffie/thee geschonken in 
de Oude Pastorie) 

09.00 uur 
 
 
 

Donderdag St. Antoniuskerk 
(Na de viering wordt er 
koffie/thee geschonken in 
de parochiezaal) 

09.00 uur 

Vrijdag St. Janskerk 09.00 uur 
 

 
Eucharistievieringen weekend 
 

  Datum      Tijd            Kerk                 Koor 
 

24e Zondag door het jaar 
 
 

Za 15 sep 18.30 St. Antonius 
 

Noisy People 

Zo 16 sep 10.00 St. Bartholomeus Bartholomeus-
koor 

Zo 16 sep 10.00 St. Jan 
 

Gastkoor 

 

 
25e Zondag door het jaar 
 
 

Za 22 sep 18.30 St. Antonius* 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 23 sep 10.00 St. Bartholo- 
meus* 

The Future 
 

Zo 23 sep 
 

10.00 St. Jan* Samenzang 
met koor 

* Collecte Vluchtelingenwerk Waalwijk 

 
26e Zondag door het jaar 
 
 

Za 29 sep 18.30 St. Antonius  
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 30 sep 19.00 St. Bartholomeus 
 

Samenzang 
  

Zo 30 sep 10.00 St. Jan  
 

Herenkoor 
St. Jan 

 

27e Zondag door het jaar 
 
 

Za 6 okt 18.30  St. Antonius 
 

Noisy People 

Zo 7 okt 10.00 St. Bartholomeus 
Patroonsfeest  
St. Theresia:1 okt 

Theresiakoor 
 

Zo 7 okt 10.00 St. Jan 
 

Gemengd 
koor St. Jan 

 

 
28e Zondag door het jaar 
 
 

Za 13 okt 18.30  St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 14 okt 
 

10.00 St. Bartholomeus Samenzang 

Zo 14 okt  
 

10.00 St. Jan Herenkoor 
St. Jan 

 

 
29e Zondag door het jaar 
 
 

Za 20 okt 18.30  St. Antonius* 
 

Noisy People 

Zo 21 okt 10.00 St. Bartholo- 
meus* 

Bartholomeus- 
koor 

Zo 21 okt 10.00 St. Jan*  
 

Samenzang 
met koor 

 

* Collecte Missiezondag 
 
30e Zondag door het jaar 
 
 

Za 27 okt 18.30  St. Antonius 
 

Samenzang 

Zo 28 okt 10.00 St. Bartholomeus  Samenzang 
 

Zo 28 okt 
 

10.00 St. Jan 
Herdenking 
Mariakapel  
(WO II) 

Gemengd 
koor St. Jan 

 
Allerzielen 
 

Vr 2 nov   19.00 St. Bartholomeus 
 

Bartholo- 
meuskoor  

Vr 2 nov   19.00 St. Jan 
 

Gemengd 
koor St. Jan 

 
31e Zondag door het jaar 
 
 

Za 3 nov  18.30 St. Antonius 
Gezinsviering 
 

Samenzang 
  

Zo 4 nov 10.00 St. Bartholomeus The Future 
 

Zo 4 nov 
 

10.00 St. Jan Herenkoor 
St. Jan 

Zo 4 nov 
 

14.30  St. Theresia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allerzielenlof 
bij de grot 
 
Zang:  
Theresiakoor 
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Beste trouwe parochianen, 
 
1968-2018 Noisy people 50 jaar 
Tijd voor een feestje 
 
Hoe kunnen we dat beter doen dan dit samen met u als trouwe luisteraar te vieren. 
 
Dit gaan we doen door de studio’s in te gaan voor een opname van een CD.  
De CD heeft als thema COLORS (KLEUREN).  
Ook op deze CD staan nummers die u zeker bekend in de oren zullen klinken. 
 
We willen alle parochianen in de gelegenheid stellen om deze CD te bestellen met voor-
inschrijving. Zo bent u er zeker van dat u in het bezit komt van de CD die ter gelegenheid van 
ons jubileum voor u wordt opgenomen. 
De prijs voor deze CD bedraagt € 10,00 per stuk. 
 
Bij interesse voor deze CD kunt U deze vanaf nu bij ons bestellen. 
Op de zaterdagen dat wij zingen (1e en 3e) staat er achter in de St.-Antoniuskerk een bus/doos 
waar u onderstaande invulstrook samen met het geld in een enveloppe kunt doen. 
(er kan alleen contant worden betaald). 
 
Tijdens de Jubileummis op zaterdag 17 november wordt de CD feestelijk gepresenteerd en 
uitgereikt. Mocht u onverhoopt niet bij deze viering aanwezig kunnen zijn, wordt de CD door 
ons bij U thuisgebracht. 
 
We hopen er samen met u een mooi feestjaar van te maken. 
 
Hartelijk dank, 
 
Koor “Noisy People” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor meer informatie over het jubilerende koor ‘Noisy People’ zie de website: 
www.noisypeople.nl  

 

1968  - 2018 

50 jaar 
Noisy People 

 
Voorinschrijving CD – 50 jaar Noisy People 
 
Naam:   ………………………………………………………………………. 
 
Adres:   ………………………………………………………………………. 

 
Telefoonnummer:  ………………………………………………………………………. 

 
Aantal CD’s:  ………………………………………………………..............   
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