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  Pastoor Dorssers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochieblad

 

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

Colofon 
 

Jaargang 6 
Oktober 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 
http://pci.sintjanwaalwijk.nl 
 
Website: 
 

www.sintjanwaalwijk.nl 
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 Allerzielen 
 

Sint Jan de Doper

In de katholieke kerk worden met Allerzielen de overledenen van 
het afgelopen jaar herdacht in een speciale viering. De namen 
van de overledenen worden genoemd en er wordt een kaars 
aangestoken voor de dierbare overledenen.  
 

In de eucharistieviering is het noemen van de namen van de 
overledenen een belangrijk moment. Het noemen van een naam 
roept iemand tot leven, weer even terug in je bestaan. De na-
men die worden genoemd zijn niet zomaar een rijtje namen. Het 
zijn de namen van moeders, oma’s, vaders, opa’s, echtgenoten/ 
notes, zonen, dochters, broers, zussen, vrienden, geliefden. Het 
zijn namen met een verhaal, namen die veel herinneringen op-
roepen.  
 

Weet je nog wat ze altijd zei? Hoor je haar lach nog? Zie je zijn 
typische gebaren weer voor je? Herinneringen aan een heel 
leven zijn het, hoe lang of hoe kort het ook was. Met alle mooie 
en minder mooie kanten, met grote vreugde en diep verdriet, 
met alle rafelrandjes en feestslingers. Het was een speciaal 
leven, het leven van een special iemand dat nauw verweven was 
met je eigen leven. Een deel van jou. Een deel dat er niet meer 
is, maar onherroepelijk voortleeft in degenen die hem of haar zo 
dierbaar waren in hun leven, hun wezen, hun hart. 
 

Bij elke naam wordt een lichtje ontstoken. Een teken van liefde 
en vertrouwen, van troost en hoop dat het leven niet vergeefs 
was, maar de moeite waard. Van geloof ook dat dit kostbare 
leven geborgen mag zijn bij God. Want niet voor niets zeggen 
we in de kerk vaak dat de namen van onze dierbare overledenen 
geschreven staan in de palm van Gods hand. In Gods barmhar-
tige, liefdevolle, zorgzame hand. In Gods hand en ons hart, daar 
leven ze voort.  
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De kerkelijke uitvaart 
 
Met dit artikel wil onze parochie u informeren 
over de kerkelijke uitvaart.  
 
Het overlijden komt meestal onaangekon-
digd. Men is vaak pas geneigd over de uit-
vaart te praten wanneer het zover is. Binnen 
een paar uur moet dan een aantal belang-
rijke keuzes gemaakt worden. Onder andere 
of men een kerkelijke uitvaart wil of niet, 
wanneer en hoe.  
 

Dit artikel biedt u de gelegenheid dergelijke 
vragen al eerder binnen de eigen familiekring 
te bespreken, zodat men kennis heeft van de 
eigen wensen en van de mogelijkheden 
binnen onze parochie.  
 
Wat maakt een uitvaart tot een 
kerkelijke uitvaart? 
 
Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie 
temidden van de geloofsgemeenschap af-
scheid van een parochiaan. Als katholieke 
geloofsgemeenschap vertrouwen we in de 
uitvaart onze dierbare overledene aan God 
toe. We troosten elkaar met het geloof in de 
verrijzenis, en het vertrouwen dat God ons 
ook door de dood heen zal vergezellen. De 
priester of diaken leidt de kerkelijke uitvaart 
en verzorgt de gebeden en rituelen.  
 
Soorten kerkelijke uitvaart 
 

1 Uitvaart met eucharistieviering  
in de kerk 

 
De meest bekende vorm van de uitvaart is de 
eucharistieviering. De heilige mis wordt dan 
opgedragen voor de overleden dierbare. De 
mis kent een vaste opbouw: openingsritus, 
liturgie van het Woord, liturgie van de Eucha-
ristie en laatste aanbeveling ten afscheid 
(‘absoute’, waarbij het lichaam van de over-
ledene wordt gezegend met wijwater en 
wordt bewierookt).  
 
2 Uitvaart met gebedsviering  

in de kerk of in het rouwcentrum 
 
De gebedsviering kent een meer vormvrije 
opbouw, en meer mogelijkheden tot eigen 
inbreng (bijvoorbeeld sprekers). In elk geval 
bevat de gebedsviering een evangelielezing, 
een preek, een voorbede, een Onze Vader en 

een laatste aanbeveling ten afscheid 
(‘absoute’). Tijdens deze viering wordt geen 
communie uitgereikt, maar het is natuurlijk 
altijd mogelijk de mis voor de overledene op 
een later tijdstip op te laten dragen.  
 
3 Kerkelijke uitvaart  

in het crematorium 
 
Wanneer gekozen is voor crematie, kan er, 
na de plechtigheid in de kerk, nog een plech-
tigheid in het crematorium plaatsvinden. 
Maar deze kerkelijke uitvaart kan ook plaats-
vinden zonder viering in de kerk vooraf, dus 
als zelfstandige kerkelijke uitvaart.  
 
Het is bekend dat uitvaartondernemers of 
‘ritueelbegeleiders’ dergelijke plechtigheden 
als uitvaart aanbieden. Minder bekend is dat 
onze parochie een plechtigheid in het crema-
torium ook aanbiedt als gewone kerkelijke 
uitvaart. Graag ondersteunen wij u, ook in 
het crematorium.  
 
De mogelijkheden om de plechtigheid vorm 
te geven in het crematorium zijn wat groter 
dan in de kerk. Er is veel ruimte voor spre-
kers, muziek en eventueel beelden. Er wordt 
gelezen uit de H. Schrift, er is een over-
weging, we bidden samen en we sluiten af 
met een laatste aanbeveling ten afscheid 
(‘absoute’).  
 
4 Kerkelijke uitvaart op het kerkhof 
 
Wanneer de overledene wordt begraven, 
vindt er op het kerkhof nog een korte plech-
tigheid plaats. Doorgaans is dit aansluitend 
aan de uitvaart, maar het kan ook plaats-
vinden zonder viering in de kerk vooraf, dus 
als zelfstandige (korte) kerkelijke uitvaart. In 
de praktijk komt deze vorm maar een enkele 
keer voor.  
 
De avondwake 
 
De avondwake is geen kerkelijke uitvaart, 
maar een voorbereidende viering op de voor-
avond. De avondwake is naar keuze. Ze biedt 
troost en bemoediging. De viering wordt 
geleid door vrijwilligers uit de parochie. Zij 
gaan op bezoek bij de nabestaanden en 
stellen met hen de viering samen. Vanwege 
het voorbereidende karakter is de avond-
wake vanuit de parochie alleen mogelijk als 
men kiest voor een kerkelijke uitvaart (dus 
één van de vier hiervoor genoemde vormen;  
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bijvoorbeeld een avondwake gecombineerd 
met een afscheid in het crematorium). 
 
Eigen inbreng 
 
De kerkelijke uitvaart heeft verscheidene 
keuzeteksten en nabestaanden hebben veel 
inbreng. Men kan de baarkaarsen ontsteken, 
een In memoriam uitspreken, de Eerste Le-
zing verzorgen, de voorbede schrijven en uit-
spreken, het gedachteniskruisje plaatsen en 
een persoonlijk afscheidswoord uitspreken. 
Bovendien kunnen nabestaanden in overleg 
met het koor liederen uitzoeken. Graag over-
leggen wij met u over mogelijkheden en 
vormen. 
 
Een naderend afscheid 
 
Ooit dient een afscheid zich aan. Het is dan 
goed om na te denken over het sacrament 
van de zieken. En uiteraard kunt u ook altijd 
vooraf met ons overleggen over mogelijk-
heden van de uitvaart. Graag zelfs. Er is 
misschien meer mogelijk dan u denkt. 
 
Een uitvaart regelen 
 
Als nabestaanden een kerkelijke uitvaart vra-
gen voor hun overledene, dan is het wense-
lijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij 
te betrekken. Dat kan door (zelf of door de 
uitvaartondernemer) contact op te nemen 
met één van de leden van ons pastoraal 
team. Met de parochie worden dan data en 
tijden voor de kerkelijke uitvaart en even-
tuele avondwake vastgelegd, en kunnen 
verdere afspraken gemaakt worden.  
 
Overige aandachtspunten 
 
• Tijdens de Allerzielenviering is er bij-

zondere aandacht voor de overledenen 
van het afgelopen jaar. Nabestaanden 
worden tijdig daarvoor uitgenodigd. 

 

• De collecte tijdens de uitvaart is voor de 
pastorale zorg in onze parochie en voor 
misintenties voor de overledene. Voor 
andere donaties kan, na overleg, een 
collectebus achter in de kerk worden 
geplaatst.  

 

• Uit de collecte worden standaard twaalf 
misintenties aangeboden, te lezen binnen 
één jaar. Nabestaanden kunnen data en 
locatie aangeven (missen kunnen ook in 
de verzorgingshuizen worden gelezen).  

• Willen nabestaanden een eigen boekje 
maken, dan kan dat met de teksten die 
onze pastores kunnen aanreiken. Reali-
seert u zich dat dit wel veel werk kost. In 
al onze kerken zijn misboekjes aanwezig 
met de vaste misteksten en met het 
uitvaartrepertoire van liederen.  

 

• Tarieven worden jaarlijks vastgesteld. U 
vindt ze op onze website. De kortings-
regeling bij deelname aan de gezinsbij-
drage, vindt u daar eveneens uitgelegd.  

 

• Een ‘eigen’ priester of diaken kan de uit-
vaart leiden. De parochie brengt hem dan 
op de hoogte van de mogelijkheden. Wij 
proberen assistentie door de diaken te 
regelen, om zo ook de band met de 
parochie uit te drukken. 

 

• Bij de eucharistie- of gebedsviering in de 
kerk kan het parochieel koor zingen. Een 
aanvulling of andere invulling kan altijd 
met de priester of diaken worden bespro-
ken.  

 
Ten slotte 
 
De kerkelijke uitvaart kan troost bieden. Ze 
geeft uitzicht op de eeuwigheid en geeft 
daarom, zonder dat we precies weten hoe, 
hoop op een weerzien met onze dierbaren.  
 

Gij neemt het leven, God, niet van ons af,  
Gij maakt het nieuw;  

en als ons aardse huis – ons lichaam –  
afgebroken wordt,  

heeft Jezus al een plaats voor ons bereid  
in uw huis om daar voorgoed te wonen. 
(uit de prefatie van de uitvaartliturgie) 

 
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, 
neemt u gerust dan contact op met de diaken 
of met de priester.  
 
Pastoor Dorssers 
 

 
 
P.S. 
Het is een goed gebruik binnen de parochie 
om van elke kerkelijke uitvaart melding te 
maken in het parochieblad en op de website. 
Het bestuur is voornemens dit ook in de toe-
komst te blijven doen, tenzij door nabestaan-
de(n) uitdrukkelijk aangegeven wordt geen 
melding te maken van overlijden en uitvaart 
van de dierbare. 
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St.-Antonius van Padua 
 
08 november 2017 
Joke Hesselberth – van Es  73 jaar 
 

18 november 2017 
Tuan Nguyen    48 jaar 
 

22 november 2017 
Harry Besters    75 jaar 
 

08 december 2017 
Til van Rooij – Langer  92 jaar 
 

31 december 2017 
Jo Leltz – van Tuijl   99 jaar 
 

06 januari 2018 
Frans Schalken   88 jaar 
 

07 januari 2018 
Pierre Fischer    88 jaar 
 

24 januari 2018 
Jo Verdijk – van Dongen  84 jaar 
 

29 januari 2018 
Ad Wijkmans    90 jaar 
 

02 februari 2018 
Gerard Kleijberg   77 jaar 
 

04 februari 2018 
Maria Zouridis – van Hest  85 jaar 

07 februari 2018 
Joke Pannebakker – Loos  78 jaar 
 

20 februari 2018 
Agnes van Leeuwen – de Greef 82 jaar 
 

04 maart 2018 
Ankie Suermondt – Vermeer 81 jaar 
 

06 maart 2018 
Nono de Jongh   89 jaar 
 

11 maart 2018 
Jan van Engelen   86 jaar 
 

11 april 2018 
Co van Hilst – Donders  81 jaar 
 

05 mei  
Jan van Helvert   67 jaar 
 

29 mei 2018 
Toos van der Geer – v. Boekholdt 91 jaar 
 

04 juni 2018 
Rinus Boelaars   93 jaar 
 

04 juni 2018 
Annie van Brunschot – Tielen 89 jaar 
 

05 juli 2018 
Charles Oosterbaan   75 jaar 
 

01 augustus 2018 
Loes Pollmann – Haanappel  79 jaar 
 

04 september 2018 
Leo Fitters    86 jaar 
 

11 september 2018 
Marie Boelaars – de Bruijn  92 jaar 
 

11 september 2018 
Mien Wilhart – van Osch  86 jaar 
 

15 september 2018 
Ad Vugts    84 jaar 
 

 

St.-Clemens 
 

14 oktober 2017    
Leo Koonings    84 jaar 
 

25 november 2017 
Wiesje Kemps – van Herwijnen 87 jaar 
 

07 april 2018 
Hans van Mierlo   77 jaar 
 

05 mei 2018 
Betsie de Jong – Moonen  81 jaar 
 

14 juli 2018  
Joke Vloemans – Brok  71 jaar 

 
 
Allerzielen 2018 
Vrijdag 2 november 
 
 
 
Zij gingen ons voor: 
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24 september 2018 
Toos Shoolbred – Brons 90 jaar 

 
 

 

St.-Jan de Doper 
 
18 oktober 2017 
Jan Koot    85 jaar 
 

20 oktober 2017 
Frans Guzinski   58 jaar 
 

29 oktober 2017 
Ria Grootswagers – van Oers 85 jaar 
 

03 december 2017 
Rien Hesselberth   91 jaar 
 

07 december 2017 
Lineke Slaats – van den Bergh 65 jaar 
 

15 december 2017 
Harrie Hamers   87 jaar 
 

17 december 2017 
Tiny Dekkers – van Riel  83 jaar 
 

31 december 2017 
Peter van Oers   56 jaar 
 

31 december 2017  
Jos Pulles    90 jaar 
 

04 januari 2018 
Henk de Haan   87 jaar 
 

11 januari 2018 
Maria Romijn – Pieterse  93 jaar 
 

20 januari 2018 
Willemien Vrehe – Willemsen 89 jaar 
 

29 januari 2018 
Toos Aerts – Buijs   88 jaar 
 

02 februari 2018 
Corry Cantineau – van de Ven 85 jaar 
 

19 februari 2018 
Wilhelmina Brok – Vrinten  93 jaar 
 

24 februari 2018 
Diny Verschure – van de Water 69 jaar 
 

06 maart 2018 
Tonny van Os – Willems  96 jaar 
 

15 maart 2018 
Annie van Delft – van den Heuvel 87 jaar 
 

18 maart 2018 
Anneke van de Made – Vermeeren 75 jaar 

19 maart 2018 
Lena van Heesbeen – Hamers 98 jaar 
 

26 maart 2018 
Annie van Zon – de Wit  91 jaar 
 

06 april 2018 
Jan van Laarhoven   95 jaar 
 

08 april 2018 
Betsy van Cromvoirt – Jonker 92 jaar 
 

11 april 2018 
Thea Maas – van der Heijden 76 jaar 
 

18 april 2018 
Ben Seegers    74 jaar 
 

08 mei 2018 
Luce Pols – van Dongen  93 jaar 
 

14 mei 2018 
Ad Damen    77 jaar 
 

30 mei 2018 
Rudy Winnemuller   66 jaar 
 

05 juni 2018 
Frank Nieuwenhuizen  85 jaar 
 

08 juni 2018 
Diny Bergmans – Brent  82 jaar 
 

21 juni 2018 
Nico van Rooij   84 jaar 
 

23 juli 2018     
Annemarie v.d. Wiel – van Opstal 92 jaar 
 

16 augustus 2018 
Jo Kerkhof    89 jaar 
 

01 september 2018 
Trees Dumoulin – v. Oudheusden 86 jaar 
 

05 oktober 2018 
Rietje van Wanrooij – de Werd 79 jaar 
 

 
Parochiekern Waspik 
 

St.-Bartholomeus 
 

03 november 2017 
Nel van Dongen – de Wild  71 jaar 
 

08 november 2017 
Pieternel de Wit – Timmers  92 jaar 
 

21 december 2017 
Tonny Kamp – Behr   91 jaar 
 

27 december 2017 
Adrie Kamp – van den Born  88 jaar 
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11 januari 2018 
Augusta Jacobs – Meier  79 jaar 
 

18 maart 2018 
Dina van Erp – Koreman  86 jaar 
 

05 juni 2018 
Jeanne Verschure   83 jaar 
 

21 juli 2018 
Lenie Joosen – Vugts  90 jaar 
 

27 juli 2018 
Anton Kemmeren   82 jaar 
 

29 juli 2018 
Bertus Berkelmans   90 jaar 
 

11 augustus 2018 
Nel de Jong – de Wit   93 jaar 
 
Mogen zij rusten in vrede 
 
 

Allerzielenvieringen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tijdens de Allerzielenvieringen worden speci-
aal de overledenen van het afgelopen jaar 
herdacht door het lezen van hun naam en 
het aansteken van een kaars. Na de viering 
kunt u deze kaars meenemen naar huis.  
 

Waalwijk - St.-Janskerk  
 

Vrijdag 2 november 2018 
19.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Gemengd koor St. Jan 
 
Waspik - St.-Bartholomeuskerk  
 

Vrijdag 2 november 2018 
19.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Bartholomeuskoor 
 
Waspik - St.-Theresia 
  

Zondag 4 november 2018 
14.30 uur: Allerzielenlof in ‘t Schooltje 
Zang: Theresiakoor 

 

Parochiekroniek 
 
 
 
 
 
 
 
Door het sacrament van het H. Doopsel 
worden/werden in onze parochiegemeen-
schap opgenomen: 
 
29 september 2018 – St. Antoniuskerk 
Raaf van der Schans, zoon van Sander van 
der Schans en Sasja Rombouts 
 

30 september 2018 – St. Janskerk 
Oskar Rogacz, zoon van Tomasz Rogacz en 
Joanna Rogacz 
 

06 oktober 2018 - St. Janskerk 
Giulia Tessore, dochter van Enrico Tessore en 
Anna Chustecka 
 

07 oktober 2018 – St. Clemenskerk 
Pleun van Empel, dochter van Michiel van 
Empel en Amanda Lamers 
 
Onze hartelijke gelukwensen 
 

 

Onderhoud begraafplaats  
St.-Clemens 
 

De kerkhofploeg van de St. Clemens te 
Baardwijk zit dringend verlegen om een 
aantal vrijwilligers voor het onderhoud van 
deze begraafplaats. Elke dinsdag van 09.00 
tot 12.00 uur wordt door een kleine groep 
vrijwilligers het onderhoud uitgevoerd. Wie 
helpt ons om deze begraafplaats netjes te 
houden? U kunt hierover contact opnemen 
met dhr. Jan Elshof, tel. 0416-335748 of via 
het secretariaat: 
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secret
ariaat/ 
 

 

Kerstnummer parochieblad 
 

Het kerstnummer van ons parochieblad 
wordt op 17/18/19 december 2018 bij de 
‘abonnees’ bezorgd. Dit zijn de deelnemers 
aan de parochiebijdrage. 
 

Copij voor dit nummer kunt u afleveren op 
het parochiecentrum tot woensdag 5 decem-
ber 2018 of via het secretariaat: 
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secret
ariaat/ 

 

https://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
https://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
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Actuele berichten uit onze parochie  
treft u aan op de website: 

www.sintjanwaalwijk.nl 

 

 

Ruimte om te rouwen

 

Ruimte om te rouwen  
 
Voor het schrijven van dit spinseltje, heb ik nog even wat oude “Allerzielen-spinseltjes” door-
gelezen. Dit om te voorkomen dat ik teveel in herhalingen zou vervallen. De brok die ik in mijn 
keel kreeg, heb ik nog niet weg kunnen slikken. Zozeer werd ik overvallen door het verdriet dat 
bij dit herlezen naar boven kwam. Verdriet om al diegenen die ik in de loop der jaren verloren 
ben. Tegelijkertijd besef ik dat het steeds vaker zal gaan gebeuren. Ik word zelf ouder en daar-
om is het heel logisch dat meer en meer personen uit mijn omgeving zullen sterven. Toen mijn 
broer na een lang ziekbed overleed zei een andere broer: als wij als laatste gaan, maken we dit 
nog 15 keer mee. Heel even was ik een beetje jaloers op mijn net gestorven broer, vanuit de 
gedachte ‘Hij hoeft het allemaal niet mee te maken, omdat hij als eerste is gegaan”. Het was 
maar even een flits, want ik hecht toch nog teveel aan het leven om te willen ruilen. Toch komt 
de dood ook voor mij onafwendbaar dichterbij. Dat is de zekerheid die we hebben: we worden 
geboren en we gaan een keer dood. Dat laatste willen we zo lang mogelijk uitstellen; de 
meesten van ons althans. De dood, met het daarbij horende verdriet, gaat wel een steeds 
groter deel van ons leven uitmaken. Ik denk wel dat het rouwproces door de jaren heen veran-
dert. Het verdriet wordt er niet minder om, maar het wordt wat vertrouwder: je weet wat er 
komen gaat. Het fijne in deze tijd is dat er meer aandacht is voor het persoonlijke karakter van 
het rouwen. Vroeger moest je aan veel meer regels voldoen. Nu kun je zelf een beetje je eigen 
wijze van rouwen kiezen. Een beetje, want soms merk ik dat er toch nog weinig begrip is voor 
elkaar. We hebben zo onze verwachtingen en we vinden het vreemd als iemand niet helemaal 
of helemaal niet aan die verwachtingen voldoet. “Ik was een van haar beste vriendinnen, en nu 
word ik helemaal nergens bij betrokken” klaagde iemand na het overlijden van haar vriendin. 
Ik begrijp dat dit moeilijk te verteren valt; je wilt zo graag mee leven, mee lijden. Laten voelen 
dat ook jij verdriet hebt. Samen het verdriet delen, zodat het minder zwaar valt. Maar niet 
iedereen heeft daar behoefte aan; niet iedereen kan zijn verdriet delen. En dat moet je ook 
respecteren. In plaats daarvan zou je andere vriendinnen/vrienden kunnen opzoeken. Je eigen 
wijze van rouwen bedenken. Je kunt op zoveel manieren herdenken. Het hoeft niet op een 
speciale plaats of tijd. Kies wat jou het beste past; maak daarvoor ruimte en gun ook een 
ander die ruimte. En oordeel niet als die ander iets doet wat jij niet zou doen. En voor de toe-
komst: gun iedereen de kans op nieuw geluk, want verdriet en geluk kunnen heel goed samen 
gaan, hand in hand. 
 
 
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 
 

32e Zondag door het jaar 
 
 

Za 10 nov 18.30 St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 11 nov 10.00 St. Bartholomeus Theresiakoor 
 

Zo 11 nov 10.00 St. Jan 
 

Herenkoor 

 

 
33e Zondag door het jaar 
 
 

Za 17 nov 18.30 St. Antonius* 
Noisy People  
50 jaar 

Noisy People 

Zo 18 nov 10.00 St. Bartholo- 
meus* 

Bartholo-
meuskoor 

Zo 18 nov 
 

10.00 St. Jan* Samenzang 
met koor 

* Kerstkaarten & deurcollecte Curicó 

 
34e Zondag door het jaar 
 
 

Za 24 nov 18.30 St. Antonius 
  

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 25 nov 10.00 St. Bartholomeus 
 

Samenzang 
  

Zo 25 nov 10.00 St. Jan  
 

Gemengd 
koor St. Jan 

 
1e Zondag van de Advent 
 
 

Za 1 dec 18.30  St. Antonius 
 

Noisy People 

Zo 2 dec 10.00 St. Bartholomeus 
 

Samenzang 
 

Zo 2 dec 10.00 St. Jan 
Gezinsviering 

Rainbow 
Swing 

 

 

2e Zondag van de Advent 
 
 

Za 8 dec 18.30  St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 9 dec 
 

10.00 St. Bartholomeus Theresiakoor 

Zo 9 dec  
 

10.00 St. Jan Herenkoor 
St. Jan 

 

 

3e Zondag van de Advent 
 
 

Za 15 dec 18.30  St. Antonius 
 

Noisy People 

Zo 16 dec 10.00 St. Bartholo- 
meus 

Bartholo-
meuskoor 

Zo 16 dec 10.00 St. Jan  
 

Herenkoor 
St. Jan 

 

 

4e Zondag van de Advent 
 
 

Za 22 dec 18.30  St. Antonius 
 

Samenzang 

Zo 23 dec 10.00 St. Bartholomeus  Samenzang 
 

Zo 23 dec 
 

10.00 St. Jan 
 

Samenzang 

 

Kerstavond 
 
 

Ma 24 dec  17.00 St. Antonius 
Herdertjesviering 
Gebedsdienst 

Samenzang 
  

Ma 24 dec 17.00 St. Bartholomeus 
Herdertjesviering 
Gebedsdienst 

Samenzang 
 

Ma 24 dec 
 

17.00 St. Jan 
Herdertjesviering 
Gebedsdienst 

Rainbow 
Swing 

Ma 24 dec 
 

19.00  St. Antonius* 
  

Noisy People 
 

Ma 24 dec 
 

19.00 St. Bartholo- 
meus* 

The Future 

Ma 24 dec 
 

19.00 St. Jan* Rainbow 
Swing 

Ma 24 dec 
 

21.00 St. Antonius* Gemengd 
Antoniuskoor 

Ma 24 dec 
 

21.00 St. Jan* Gemengd 
koor St. Jan 

Ma 24 dec 
 

23.00 St. Jan* Samenzang 

Ma 24 dec 
 

23.00 St. Bartholo- 
meus* 

Bartholo- 
meuskoor 

* Kerkdeurcollecte Parochiële Caritas 
 

1e Kerstdag 
 

Di 25 dec 
 

09.30 St. Bartholo- 
meus* 

Theresiakoor 

Di 25 dec 09.30 St. Jan* Gemengd 
koor St. Jan 

Di 25 dec 
 

11.00 St. Antonius* Gemengd 
Antoniuskoor 

* Kerkdeurcollecte Parochiële Caritas 
 
2e Kerstdag 
 

Wo 26 dec 10.00 St. Jan Samenzang 
Wo 26 dec 15.00 St. Jan 

Kindje wiegen 
Samenzang 
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Samen ons geloof 
verbreden en verdiepen 
 
 
Het pastorale team van onze parochie is 
inmiddels gestart met een nieuw initiatief om 
op een interactieve wijze thema’s die spelen 
rond het geloven in onze tijd aan de orde te 
stellen en te bespreken met parochianen en 
geïnteresseerden. 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.  
 
 
Avond 2: 27 nov - Sociale Leer 
van de kerk (presentatie)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij sociale leer denken we vaak aan vakbon-
den of de overheid die een samenleving wil 
bouwen waarin mensen solidair zijn t.o.v. 
elkaar. De kerk heeft veel te zeggen over dit 
onderwerp dat door de onrust in de wereld 
om ons heen actueler is dan ooit. Denkt u 
eens aan vluchtelingenstromen of uitbuiting 
van arme landen. Ook op onze Nederlandse 
samenleving is deze leer volledig van toepas-
sing. 
 
Diaken Rein Schravendeel 

https://www.rkkerk.nl/geloof/sociale-leer/ 
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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 
 
 
Naar Peerke Donders 
in Suriname 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij velen in ons bisdom 
spreekt de zalige Peerke 
Donders tot de verbeelding. 
Geboren in Tilburg, groeide 
hij uit tot een missionaris van 
de barmhartigheid. Dat uitte 
zich in zijn zorg voor melaat-
sen en slaven. 
 

In Tilburg wordt het geboor-
tehuis van de zalige Peerke 
Donders in ere gehouden. 
Jaarlijks bezoeken velen deze 
plaats. Volgend jaar wordt 
ons de mogelijkheid geboden 
om een pelgrimage te maken 
naar Suriname. Daar worden 
de plaatsen, verbonden met 

het leven van Peerke, be-
zocht. 
De congregatie van de 
Redemptoristen organiseert 
in samenwerking met het 
Huis voor de Pelgrim deze 
reis van 14 tot en met 25 
februari 2019. Als bisdom 
willen wij dit initiatief graag 
ondersteunen. 
 

Op de leestafels in de paro-
chiekerken treft u folders aan 
om bekendheid te geven aan 
deze bijzondere pelgrimage. 
 

Via de website van het Huis 
voor de Pelgrim kunt u ver-
dere informatie verkrijgen. 
 

www.huisvoordepelgrim.nl 
 
Mgr. dr. Gerard de Korte 
 
Deurcollecte Curicó 
Weekend 17/18 november 
 

Als parochie zijn wij geroepen 
om de zending van Jezus 
voort te zetten. Waar armoe-
de en nood heersen probeer-
de Jezus het leven beter te 
maken. Al vele jaren hebben 
wij een band met de arme 
parochie Cristo Resucitado in 
Curicó (Chili). Wij willen de 
mensen daar blij maken met 
een kerstgroet, ondertekend 
door u, en met een deurcol-
lecte bestemd voor het kopen 
van kerstpakketten voor de 
allerarmste parochianen in 
Curicó.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1968 - 2018 
50 jaar NoisyPeople 
 

Op zaterdag 17 november 
2018 om 18.30 uur vieren we 
ons gouden jubileum in de 

Sint Antoniuskerk te 
Waalwijk. Na afloop van de 
viering willen we u graag 
uitnodigen voor een kopje 
koffie/thee met iets lekkers 
erbij. 
 

Alle in de viering gezongen 
liederen staan op de cd die 
we deze dag presenteren. 
 

Wij hebben er met liefde en 
plezier hard voor gerepe-
teerd en hopen dat u zult 
genieten. De reeds bestelde 
cd’s worden na de viering 
uitgereikt. Mocht u er ook 
nog één willen kopen dan kan 
dat natuurlijk ook voor €10,-. 
 

 
Opbrengst collecte 
VluchtelingenWerk 
 

De deurcollecte van 22/23 
september jl., verzorgd door 
de MOV-groep van onze 
parochie, heeft € 526,18 
opgebracht. Vluchtelingen-
werk Waalwijk is alle gulle 
gevers erg dankbaar. 
 

Het kantoor van Vluchtelin-
genwerk Waalwijk is geves-
tigd op de 1e verdieping van 
het bibliotheekgebouw te 
Waalwijk. Voor informatie 
kunt u van maandag t/m 
donderdag tijdens kantoor-
uren contact opnemen: 
Vluchtelingenwerk Zuid-
Nederland, Wilhelminastraat 
4a, 5141 HK Waalwijk. 
Tel.: 0416-344134 
 
Website: 
https://www.vluchtelingenwe
rk.nl/zuidnederland/vluchtelin
genwerk-waalwijk 
 
 

P.S.: Op verzoek van enkele 
mensen vermelden we hier-
onder nog het bankrekening-
nummer van Vluchtelingen-
werk Waalwijk:  
NL17 RABO 0120566869, 
t.n.v. Stichting 
Vluchtelingenwerk Zuid, 
o.v.v. locatie Waalwijk. 
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https://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/vluchtelingenwerk-waalwijk
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Boodschap mgr. De Korte: 
 

Trouw blijven in 
moeilijke tijden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Broeders en zusters, 
 

De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak 
negatief in het nieuws geweest. Er was o.a. 
het nieuws over seksueel misbruik van 
minderjarigen in de Verenigde Staten. En op 
het hoogste niveau van onze Kerk wordt  
onze goede paus ervan beschuldigd niet 
adequaat te hebben gereageerd op signalen 
van misbruik.  
 

Alles bijeen veroorzaakt het recente nieuws 
bij velen pijn en verdriet. Meerdere slacht-
offers van seksueel misbruik die ik in het 
verleden heb gesproken, hebben met mij 
contact opgenomen en verteld dat hun pijn 
door het nieuws opnieuw wordt opgerakeld. 
Niet weinige gelovigen in de parochie voelen 
verdriet om zoveel negatieve berichten.  
 
Diepe schaamte 
 

Religieuzen, priesters en bisschoppen zijn in 
het recente verleden ontrouw geweest aan 
hun roeping. Ze hebben misdrijven gepleegd 
en levens van mensen ernstig beschadigd. 
Door hun gedrag hebben zij mensen niet bij 
God gebracht maar in veel gevallen het ge-
loof in het hart van mensen op de proef ge-
steld of zelfs gedoofd. Dat vormt een reden 
tot diepe schaamte.  
 

In Nederland kwam in 2010 het misbruik van 
minderjarigen aan het licht. De Nederlandse 
bisschoppen zijn vanf dat moment intensief 
bezig recht te doen aan de slachtoffers van 
het misbruik. Zij hebben zich tot het uiterste 
ingespannen, en zullen dat blijven doen, om 
de Kerk te zuiveren en te vernieuwen.  
 
Voorkomen 
Alle aanbevelingen van de commissie 
Deetman, die onderzoek deed naar het 

seksueel misbruik van minderjarigen binnen 
onze Kerk, zijn opgevolgd. Een groot aantal 
maatregelen is genomen om slachtoffers 
erkenning te geven en tegelijk te vookomen 
dat nieuwe slachtoffers worden gemaakt. 
Natuurlijk is blijvende allertheid geboden, 
maar ik heb de vaste overtuiging dat onze 
Kerk in Nederland een veiliger plek is dan in 
het verleden, met name ook voor kinderen 
en jongeren.  
 
In deze dagen van crisis wordt onze verbon-
denheid met de Kerk op de proef gesteld. 
Mag ik u vragen om juist nu het lastig is, 
trouw te blijven? Nu wij voor de Kerk een 
uitermate moeilijke tijd beleven, kan nie-
mand worden gemist.  
 
Moed en hoop 
 

Binnen de geloofsgemeenschappen van onze 
parochies vinden ontzettend veel goede din-
gen plaats. Zaken die ons moed en hoop 
kunnen geven. Ik denk aan het samen vieren 
van Gods liefde zoals zichtbaar geworden is 
in Jezus Christus. Ik noem ook allerlei activi-
teiten op het terrein van geloofscommunica-
tie en catechese. Niet in de laatste plaats 
wijs ik graag op allerlei vormen van diaconie 
en ander dienstbetoon, binnen en buiten de 
parochies. Ik denk dan niet alleen aan de 
zorg voor ouderen en eenzamen maar ook 
aan de inzet voor vrede, gerechtigheid en het 
behoud van Gods schepping. 
 
De Kerk in ons land en heel bijzonder van 
ons eigen bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft 
alleen toekomst als velen het geloof van hun 
doopsel serieus nemen.  
 
Blijmoedig 
 

Laten wij in deze duistere dagen dicht bij 
Christus en zijn Evangelie blijven, ook door 
allen die het moeilijk hebben nabij te zijn. 
Wij hebben in deze tijd behoefte aan katho-
lieken die, ondanks alles, hun geloof blij-
moedig beleven. Dank voor alle gelovigen, 
priesters, diakens, pastoraal werkers en alle 
andere gelovigen, die in trouwe volharding 
aan hun geloof gestalte geven. 
 
Laten wij, onder de inspiratie van de Heilige 
Geest, onze vriendschap met Christus zicht-
baar maken in de wereld van vandaag. 
 
Mgr. dr. Gerard De Korte 
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Onze gebouwen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maandagochtend (red. 2 okt. jl.) zijn betrok-
ken parochianen bij het opslaan van het 
Brabants Dagblad direct goed wakker. Een 
onderzoeker voorspelt dat in Brabant de 
komende 10 jaar 90 procent van de kerken 
zal sluiten. Dit percentage wijkt overigens 
nogal af van de provincie Noord-Brabant die 
uitgaat van een kerksluiting van 50 procent. 
 
 
Iedereen die geen vreemdeling is in kerkelijk 
Jeruzalem, weet dat de positie van de kerken 
in Nederland kwetsbaar is geworden. In mijn 
beleidsplan ‘Samen bouwen in vertrouwen’ 
(oktober 2016) spreek ik over een Kerk als 
een omgekeerde piramide: veel senioren aan 
de bovenkant, weinig jonge mensen aan de 
onderkant. Dat zal natuurlijk ook voor de 
kerkgebouwen in ons bisdom van ’s-Herto-
genbosch (ongeveer 270 gebouwen in ruim 
60 parochies) gevolgen hebben. 
 
 
Geen centraal gebouwenplan 
 

Maar welke gevolgen? Worden werkelijk 90 
procent van de kerkgebouwen met sluiting 
bedreigd? Of 50 procent? Of een heel ander 
percentage? In ‘Samen bouwen in vertrou-
wen’ heb ik het gebouwenbeleid gedecentra-
liseerd. Er is dus geen centraal gebouwen-
plan voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch. 
De plaatselijke kerkbesturen zijn primair 
verantwoordelijk voor het opstellen van het 
gebouwenplan. Een en ander natuurlijk in 

afstemming met het bouwbureau en het 
economaat van het bisdom.  
 
Bij een kerksluiting spelen meerdere zaken 
een rol. Ik noem het aantal kerkgangers, de 
aanwezigheid van voldoende pastorale krach-
ten (priesters, diakens, pastoraal werkers); 
het aantal betalende katholieken (collectes, 
Actie Kerkbalans, legaten); anderen die het 
plaatselijk kerkgebouw, ook financieel, een 
warm hart toedragen en het aanwezige 
vermogen.  
 
 

Verantwoordelijkheid 
 

In mijn spreekbeurten en preken leg ik de 
nadruk op de verantwoordelijkheid van de 
gelovigen, niet alleen voor de voortgang van 
het katholicisme maar ook voor het voort-
bestaan van de kerkgebouwen binnen ons 
bisdom. Alleen als de katholieken zich inzet-
ten voor hun geloofsgemeenschappen, zowel 
qua tijd als financieel, is het mogelijk om 
onze kerken als Godshuizen open te houden.  
 
Het bisdom zet de komende jaren primair in 
op het mobiliseren van onze katholieken. 
Zien zij de verantwoordelijkheid van hun 
doopsel of zijn zij onverschillig? In het licht 
daarvan vind ik het weinig zinvol om over het 
percentage te sluiten kerkgebouwen te spe-
culeren. Het zijn boeiende jaren van de 
waarheid waarbij katholieken, én anderen, 
zullen bepalen wat de kerkgebouwen binnen 
ons Bossche bisdom hen waard zijn. 
 
Mgr. Dr. Gerard de Korte 
 
 
 

Mgr. dr. Gerard 
de Korte 

Voormalige Theresiakerk – Waspik 
Aan de eredienst onttrokken  
op 30 september 2012. 
2012. 
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Renovatie St.-Bartholomeus- 
kerk gaat van start 
 
In een eerder parochieblad meldden wij al 
dat er voor onze St.-Bartholomeuskerk een 
provinciale subsidie beschikbaar is gekomen 
om de ernstig verzakte vloer te gaan herstel-
len.  
 

Opstartvergadering 
Inmiddels is eind oktober een opstartverga-
dering met de aannemer voorzien. Vóór 
Kerstmis zullen de biechtstoelen verwijderd 
worden en mogelijk ook de zijaltaren en de 
preekstoel. Deze worden tijdelijk opgeslagen 
in de St.-Theresiakerk. Naar verwachting 
gaat de eigenlijke renovatie dan van start in 
de tweede week van januari 2019.  
 

Andere locaties voor eredienst 
De St.-Bartholomeus is met Kerstmis dus 
nog beschikbaar voor de eredienst. Het 
parochiebestuur onderzoekt op dit moment 
de mogelijkheden voor andere locaties om de 
eredienst op zondag en bij persoonlijk pasto-
raat als uitvaarten te verzorgen. Zodra dat 
duidelijk is, zullen wij het ook hier melden.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gift aan de  
St.-Bartholomeuskerk 
 

Na de restauratie van het hoofdaltaar in de 
St.-Bartholomeuskerk bleek dat het altaar-
tapijt geheel versleten en verschoten was. 
Geruime tijd, bijna een jaar, was er een kale 
vloer. Dit kwam het familiebedrijf Woning-
inrichting "De Statie" ter ore. Het familie-
bedrijf vierde het 45-jarige bestaan en wilde 
dit geluk delen met anderen. Als dank schonk 
de familie een nieuw altaartapijt in de juiste 
kleurstelling. 
Op deze wijze is het altaar nu weer compleet. 
Dank voor deze gave.  

22 november: Feestdag van de  
Heilige Caecilia 
 
Het is een goed gebruik dat katholieke kerk-
koren deze feestdag vieren. Zo zal het ook 
dit jaar weer zijn; niet op de dag zelf, dat is 
dit jaar een donderdag, maar op een ander 
moment. 
 
Het Gemengd Antoniuskoor heeft een 
feestavond in het vooruitzicht op maandag 
26 november. Op die avond zal onder meer 
stil gestaan worden bij het 35-jarig lidmaat-
schap van mevrouw Ria van Loon. 
 
Ook het Theresiakoor zal eind november 
haar feestavond hebben. Op het moment 
waarop dit artikel geschreven wordt is nog 
niet vastgesteld welke avond het precies zal 
zijn. Het koor heeft dit jaar geen leden die 
speciaal gehuldigd worden vanwege hun lid-
maatschap. 
 
De Capella St. Caecilia ofwel het 
Bartholomeuskoor viert het feest pas op 
dinsdag 18 december. Eerst komen ze bij 
elkaar bij ‘Hieriest’ in de Raadhuisstraat in 
Waspik. Daar zullen gehuldigd worden de 
heer Jan Kuijsters, 40 jaar lid van de Capella 
en van het koor St. Bavo in Raamsdonk en 
de heer Bernard Smits, die 60 jaar lid is, en 
ook zingt in het Theresiakoor en in het koor 
van de Sint Jan in Waalwijk. Na een hapje en 
een drankje zal het koor vertrekken naar de 
kerk aan de haven in Waalwijk voor een mooi 
Kerstconcert. 
 
Het koor van Sint Jan de Doper zal het 
Caeciliafeest vieren op zondag 25 november. 
Na de plechtige Hoogmis zal tijdens een ge-
zellig samenzijn de huldiging plaatsvinden 
van de heer Kees Jehoel, tenor, 40 jaar lid 
van de Gregorius vereniging, dus een gouden 
medaille met oorkonde, en van de heer Wil 
van Leijsen, dirigent, die zich al 25 jaar inzet 
voor het koor. Hij zal een zilveren medaille 
met oorkonde ontvangen. 
 
Veel dank zijn wij als parochie verschuldigd 
aan alle koorleden voor hun trouwe inzet en 
voor de wijze waarop zij de eucharistie-
vieringen opluisteren.  
 
Een mooi feest toegewenst.   

Preekstoel  
St. Bartholomeuskerk 
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‘Wierook, wijwater 
& worstenbrood’ 
 

Nieuwe website  
Rijk Rooms Leven in Brabant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Brabants Historisch Informatie Centrum 
(BHIC) heeft een nieuwe website gelanceerd 
over het Rijke Roomse Leven in Brabant: 
‘Wierook, wijwater & worstenbrood’. De site 
biedt ook de gelegenheid je eigen ervaringen 
te delen. 
 
Ben je ouder dan 55, dan is de kans groot 
dat je de eerste Heilige Communie hebt ge-
daan, dat je voor en na het eten een kruisje 
sloeg en wekelijks naar de kerk ging. Je her-
innert je misschien dat bijna overal in Bra-
bant ‘RK’ voor stond: van de lagere school 
tot de sportclub en de krant. Deze periode 
staat bekend als de tijd van het Rijke 
Roomse Leven. 
 
Tussen ca. 1850 en 1960 was ruim 90 pro-
cent van de Brabanders praktiserend rooms-
katholiek. De kerk heeft daardoor een enor-
me invloed gehad op het dagelijks leven van 
alle Brabanders. Zo zijn er in de 19e en 20e 
eeuw in totaal 133 orden en congregaties 
actief geweest in Brabant. De katholieke 
reguliere geestelijkheid was op een breed 
maatschappelijk terrein actief: van kleuter-
onderwijs tot voortgezet (beroeps)onderwijs 
en in de ziekenzorg, bejaarden- en gehandi-
captenzorg en de opvang van wezen. Mede 
dankzij hun inspanningen groeide het niveau 
van onderwijs en gezondheidzorg spectacu-
lair. Bijna iedereen die ouder is dan 40 jaar, 
heeft dus wel op een of andere manier herin-
neringen aan dit katholieke leven. 

Feest van herkenning 
 

Op ‘Wierook, wijwater & worstenbrood’ vind 
je niet alleen foto’s en verhalen van de meer 
dan duizend katholieke kerken, kloosters en 
Lourdesgrotten in Noord-Brabant, maar je 
kunt ook meer te weten komen over de meer 
dan honderd ordes en congregaties die in 
Brabant werkzaam zijn geweest. In het 
Rooms prentenboek zullen de typisch Room-
se fenomenen een feest van herkenning zijn: 
van knikengel tot missiebusje, van wijwater-
vat tot beatmis. Wat weet jij nog over de 
angst voor onkuisheid en over de huwelijks-
moraal? Blader ook eens door de katholieke 
kalender en de regels en de rituelen. 
Maar nog belangrijker dan al die wetens-
waardigheden zijn de eigen herinneringen 
van de Brabantse katholieken aan dat Room-
se leven. De website, die de komende tijd 
nog aangevuld wordt, biedt dan ook ruim-
schoots de gelegenheid om bij elk verhaal je 
eigen ervaringen te delen. 
 
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ 
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Egbert Dekkers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leven en werk 
Dekkers was een zoon van landbouwer 
Johannes Josephus Dekkers en Johanna 
Verkampen. Hij bezocht het seminarie Beek-
vliet, werd in 1935 priester gewijd en be-
noemd tot kapelaan in Rosmalen. Het bisdom 
stelde hem in staat een opleiding te volgen 
aan de Rijksakademie van beeldende kunsten 
in Amsterdam, waar hij leerling was van 
Johannes Hendricus Jurres en Heinrich 
Campendonk. Samen met de kunstenaar en 
studiegenoot Jan Dijker (1913-1993) woonde 
hij nadien in villa Hoogenhuize in Moergestel, 
waar ze elk een eigen atelier hadden.  
Dekkers hield zich onder meer bezig met ra-
men in glas in lood en glas in beton, wand-
schilderingen, vrije schilderkunst, mozaïken 
en betonnen reliëfs. Zijn ramen werden uit-
gevoerd bij het atelier Flos in Steijl. Aanvan-
kelijk werkte hij daarbij in de trant van de 
Limburgse School, vanaf de jaren vijftig ont-
wikkelde hij een eigen stijl met complexe, 
veelkleurige voorstellingen en langgerekte 
figuren. Naast kunstenaar was hij ruim dertig 
jaar als rector verbonden aan het Stanislaus-
klooster in Moergestel. 
 

In 1957 ontving Dekkers de Provinciale Prijs 
voor Schone Kunsten van Noord-Brabant. 
Door een ziekte waarbij hij gedeeltelijk 
verlamd raakte, kon hij na 1969 niet meer 
als kunstenaar werken. 
 
Glaskunst in de St.-Antoniuskerk 
De glaskunst aan de noord- en zuidzijde van 
de St.-Antoniuskerk zijn van de priester-
kunstenaar Egbert Dekkers. Ze zijn vervaar-
digd in 1962. De uitgebeelde taferelen zijn 
gebaseerd op het laatste boek uit de bijbel: 
de Openbaringen van Johannes. 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Egbert_Dekkers 

 
 

 
 

 
 

 
 
           http://www.egbertdekkers.nl/ 

 
 

Marinus Egbertus 
Egbert) Dekkers  
( Zeeland 1908,   
 Boxtel 1983) was een 
Nederlandse priester, 
glazenier, schilder en 
mozaïek-kunstenaar. 

Ook de betonreliëfs bij 
het ETZ Waalwijk zijn 
vervaardigd door Egbert 
Dekkers.  
 
Het thema voor deze 
werken luidde:  
‘Eerbied voor het leven’. 
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Bisschoppen 
verwelkomen 
nieuwe 
bisschop van 
Roermond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paus Franciscus heeft op woensdag 10 okto-
ber 2018 de deken van Venray, drs. H.M.G. 
(Harrie) Smeets, benoemd tot bisschop van 
Roermond, opvolger van bisschop Franz 
Wiertz. Hij is de 24e bisschop van Roermond, 
oftewel de 10e bisschop van Roermond sinds 
het herstel van de hiërarchie in 1853. 
 
Meer dan vijfentwintig jaar is Harrie Smeets 
als priester werkzaam in het bisdom 
Roermond, de laatste jaren tevens als deken 
en kanunnik (lid van het Kathedrale Kapittel, 
het belangrijkste adviesorgaan van de bis-
schop). De leden van de Nederlandse Bis-
schoppenconferentie zijn verheugd dat het 
bisdom Roermond nu in de persoon van mgr. 
Smeets een nieuwe bisschop kan begroeten. 
 
Bidden om zegen 
De bisschoppen beloven samen met de gelo-
vigen in het bisdom Roermond te bidden om 
zegen voor de nieuwe bisschop en zijn dio-
cees in de tijd die komt.  
 
‘Graag verwelkomen wij mgr. Smeets als 
nieuwe collega in ons midden’, aldus de voor-
zitter van de bisschoppenconferentie  
mgr. J. van den Hende.  
 
Bisschop Gerard de Korte en hulpbisschop 
Rob Mutsaers wensen mgr. Smeets van harte 
proficiat.  
 

http://www.bisdom-roermond.nl/harrie-
smeets-nieuwe-bisschop  
 

https://www.youtube.com/watch?v=IT0LDC_
an7o 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R2htH8r
0rss 

Bisschoppen vragen om 
bijdrage voor Sulawesi 
 

De Nederlandse Bisschoppenconferentie 
roept via de bisdommen op een extra bij-
drage over te maken voor Sulawesi. De op-
brengst is bestemd voor directe noodhulp die 
door de ter plekke wonende zusters FDNSC 
(dochters van Onze Lieve Vrouw van het 
Heilig Hart) wordt gegeven aan de bevolking 
van Palu.  
 

De actie wordt ondersteund door de Stichting 
Bisschoppelijke Vastenactie die rechtstreeks 
contact onderhoudt met de zusters. Palu is 
een provincieplaats op Sulawesi die zwaar is 
getroffen door de recente aardbeving en de 
daarop volgende tsunami.  
 

Ramp 
De schade op Sulawesi is onvoorstelbaar. 
Duizenden overleefden de ramp niet, duizen-
den raakten gewond en tienduizenden wer-
den dakloos. Nog steeds zijn duizenden men-
sen vermist. 
 

De Nederlandse bisschoppen leven mee met 
de bewoners van Sulawesi. De grote mense-
lijke nood en de enorme schade doen een 
dringend beroep op hulp. De bisschoppen 
vragen dan ook om te bidden en te geven 
voor de slachtoffers van deze ramp.  
 

Doneren 
Particuliere giften kunnen worden overge-
maakt op rekeningnummer: 
 

NL38 INGB 0002 0105 34 
 

t.n.v. Stichting Bisschoppelijke Vastenactie, 
Den Haag, onder vermelding van ‘Sulawesi’. 

 
De zusters FDNSC hebben een eigen klooster 
in de zwaar getroffen stad Palu. Hun klooster 
heeft het natuurgeweld overleefd, maar veel 
mensen zijn alles kwijt. De zusters proberen 
de bevolking zoveel mogelijk te helpen: ze 
vangen mensen op die hun huis kwijt zijn, 
delen maaltijden uit en bezoeken mensen die 
in opvangkampen zitten. 
 
https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/net
werk-van-liefde-
nieuws/bisschoppenconferentie-vraagt-
parochies-te-collecteren-voor-sulawesi 

Mgr. Harrie Smeets 
Dekenaten bisdom 

Roermond 

https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/netwerk-van-liefde-nieuws/bisschoppenconferentie-vraagt-parochies-te-collecteren-voor-sulawesi
http://www.bisdom-roermond.nl/harrie-smeets-nieuwe-bisschop
https://www.youtube.com/watch?v=IT0LDC_an7o
https://www.youtube.com/watch?v=R2htH8r0rss
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