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Pastoraal team:

Parochieblad

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

Veertigdagentijd

 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
 Mw. A. Maaywee-de Kort
tel.: 06-25461048

Pastoor Dorssers

Parochiecentrum /
Centraal secretariaat:
St. Antoniuskerk
De Genestetstraat 1,
5144 SN Waalwijk
tel.: 0416-33 35 31
Het parochiecentrum is open
van maandag t/m donderdag (09.00 u tot 12.30 u).
Openstelling
‘Oude Pastorie’ – Waspik
Kerkstraat 1,
5165 CE Waspik
tel.: 0416-311215
Dinsdag (19.00 u - 20.00 u)
Woensdag (10.00 u - 12.00 u)

Overige dagen: telefoon
wordt doorgeschakeld naar
het parochiecentrum.
Website:
www.sintjanwaalwijk.nl
Parochiële
Caritasinstelling
Tel.: 06 – 1991 7266
IBAN NL60 RABO 0132 0552 60
ANBI RSIN 002609411
http://pci.sintjanwaalwijk.nl

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

Hoe verhoudt zich nu de Poolse parochie tot
onze Waalwijkse parochie? Welnu. We behoren natuurlijk beide tot hetzelfde bisdom Den
Bosch. Normaliter is een parochie geografisch
ingedeeld. Dat houdt dus in dat, behalve als
men in een andere parochie voorkeurs-parochiaan is, het woonadres bepaalt bij welke
parochie men hoort, een territoriale indeling
dus.

De aanleiding
Het kan u niet ontgaan zijn dat er in deze
jaren inmiddels vele mensen uit Polen in
Waalwijk wonen. U kent wellicht de berichten
over huisvesting van migranten, en wellicht
zijn u de Poolse kentekens in het straatbeeld
ook opgevallen. Bovendien telt Waalwijk
enkele Poolse supermarkten en een Pools
uitzendbureau.
In onze parochie (bijvoorbeeld bij Eerste
Communie en Vormsel) bedienen wij al sinds
jaren gezinnen met kinderen van één of twee
Poolse ouders. Toch hadden wij de indruk dat
we niet alle Polen bereikten. Vanuit verscheidene hoeken werden we getipt om te zorgen
voor een Poolse Mis in Waalwijk.
Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Immers,
waar haal je een Poolse priester vandaan?
Het bleek dat niet alléén onze parochie met
deze moeilijkheid zat. In de laatste dekensvergadering van 2018 meldde onze bisschop
dat hij een Poolse parochie wilde oprichten.
Voor ons was dat het moment om snel te
handelen. We namen contact op met de toekomstig pastoor, pater Krzysztof Obiedzinski
(49). Met hem spraken wij af om de vierde
zaterdag in de maand om 18.00 uur in de
St.-Jan eucharistie te vieren. De eerste maal
was, ondanks de ongunstige tijd (veel Polen
vieren Kerstmis in het vaderland) meteen al
een succes. Met zo’n 200 bezoekers was de
Mis goed bezocht.

Bij de zogenaamde categoriale zielzorg is dat
anders. Polen kunnen zich aansluiten bij de
Poolse parochie, ondanks dat ze in Waalwijk
wonen. Samen vormen ze, met de inwoners
van de andere parochies, de Poolse parochie.
Dat betekent dat de Poolse parochie ook gewoon een bestuur heeft, een pastoor en bijvoorbeeld ook eigen doop-, huwelijks- en
begraafregisters.
Onze samenwerking bestaat er dus voor een
groot deel in dat wij ons gebouw aan de
Poolse geloofsgemeenschap ter beschikking
stellen.
Pater Obiedzinski is blij met de erkenning
door onze bisschop: ‘We zijn nu gelijk aan
Nederlandse parochies. Dat is belangrijk voor
Poolse mensen die hier werken en leven. De
mensen zijn blij.’ Het voelt dus als een stukje
officiële erkenning.
Met de oprichting van de Poolse parochie wil
het bisdom het pastoraat voor Poolse gelovigen versterken.
Er rust best een verantwoordelijkheid op de
Poolse geloofsgemeenschap, want deze moet
de eigen parochie onderhouden, ook financieel.

Poolse parochie opgericht
Inmiddels heeft onze bisschop, mgr. G. de
Korte, per 1 januari 2019, de Poolse parochie
van de Goddelijke Barmhartigheid opgericht.
De nieuwe parochie zetelt in Eindhoven,
maar pastoor Obiedzinski reist daarnaast op
zaterdagen en zondagen ook naar Waalwijk,
Asten-Heusden, Tilburg, Oss en Helmond om
Missen in het Pools te vieren.
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Nieuw elan

H. Vormsel

Zelf kon ik maar kort aanwezig zijn bij de
eerste Poolse Mis in de St.-Jan, vanwege een
eerder al afgesproken eucharistieviering in
Het Spoorwiel. Gelukkig was diaken Rein
Schravendeel in de gelegenheid om in de Mis
te assisteren (Rein spreekt Russisch, en
daarmee kan hij het Pools toch enigszins volgen). Maar wat ik van de Mis kon meemaken,
vond ik heel bijzonder.
Nog niet lang van tevoren was ik in Polen
geweest en had me verbaasd over het gelovig leven aldaar: de vanzelfsprekende
vroomheid, de beleving van de sacramenten
van eucharistie en biecht, de devotie bij de
eucharistische aanbidding, de aandacht bij de
Mis en vooral ook de gezonde leeftijdsopbouw van de geloofsgemeenschap.

Ik was erg blij dit in Waalwijk terug te zien.
Ik kan het u aanraden om eens deel te nemen aan een Poolse Mis. Van de taal zult u
waarschijnlijk niet zoveel begrijpen (de Slavische talen zijn enorm anders), maar de opbouw van de Mis is dezelfde. En het ingetogen enthousiasme werkt aanstekelijk. Die
ervaring gun ik u van harte.
Wij feliciteren pastoor Obiedzinski en de
Poolse geloofsgemeenschap van harte met
de oprichting van hun parochie en wij wensen hen veel succes toe voor de toekomst.
Pastoor Dorssers
Volgende Missen:
Elke vierde zaterdag van de maand om 18.00
uur in de St. Jan.

Samen met het doopsel en de eucharistie
behoort het vormselsacrament tot de drie
initiatiesacramenten. Ze wijden een mens in
in het christelijk leven. Het Latijnse woord
voor ‘vormsel’, confirmatio, betekent trouwens ‘bevestigen’ of ‘confirmeren’. Door
handoplegging en zalving met chrisma
bevestigt en ontvouwt het vormsel wat reeds
in het doopsel is gegeven.
Reeds bij het doopsel wordt de christen opgenomen in de kerk, maar in het vormsel
ontvangen de vormelingen de zeven gaven
van de Geest om hun verantwoordelijkheid in
de gemeeenschap voluit op te nemen. Zoals
de Geest van Pinksteren de apostelen uit hun
bovenzaal haalde en hen op weg zette ‘tot
aan de uiteinden van de aarde’ om te getuigen van Jezus Christus, zo ontvangen vormelingen diezelfde Geest om ‘waarachtige getuigen van Christus te worden en door hun
werk en hun woord het geloof te verspreiden
en te verdedigen’. Ze worden uitgedaagd om
volwassen christenen te worden.
Reeds bij het doopsel wordt de gedoopte verbonden met Jezus Christus, maar in het
vormsel wordt deze band versterkt, verdiept
en ontplooid. In de doop hebben we alles
gekregen zoals een kind bij zijn geboorte:
verstand, wil, hart, verbeelding. Er ontbreekt
niets, maar alles sluimert en moet zich nog
ontwikkelen. Geleidelijk aan ontwaakt dit
alles en leert het kind denken, willen, voelen
en verbeelden. Zo is de gedoopte al geheel
christen, maar het vormsel brengt de
volwassenheid.

Toediening H. Vormsel
Het vormsel is gepland op vrijdag 29 maart
om 19.00 uur in de St. Janskerk te Waalwijk.
Vormheer is deken M. Dorssers.
De voorbereiding van leerlingen van groep
acht wordt momenteel verzorgd door het
pastorale team. Dit gebeurt in een aantal
bijeenkomsten in het parochiecentrum. Voor
de ouders zijn er enkele ouderavonden ter
voorbereiding. Bij de voorbereiding is ook
een weekend, het zogenaamde Are You
Ready weekend ingelast. In dit weekend
wordt de tieners door een enthousiast team
belangrijke informatie over het geloof bijgebracht.
Vormelingen: Aaron van Gils, Floor Nijssen,
Dylana Paridaens, Milana Porru, Sofie van
Raak, Eva Rekkers, Ireen de Ronde,
Dylan Smout
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Aswoensdag

Palmtakken

Askruisje

Zak en as

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

Haring happen

Sinds de tiende eeuw wordt de op Aswoensdag gebruikte as voorgaand aan de Mis
gewijd. Sinds de veertiende eeuw wordt de
gebruikte as bovendien gewonnen door de
palmtakken van de Palmzondag van het
voorgaande jaar te verbanden. De takken
waren een teken van overwinning en zegepraal; hun as verbeeldt juist vernedering en
rouw.

Stof
Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij
doorgaans tegen iedere gelovige afzonderlijk.
‘Bedenk wel, mens, dat ge stof zijt en tot stof
zult wederkeren’.

Als teken van berouw en vasten is het
gebruik van as in de Bijbel algemeen bekend.
De boeteling strooide as over het hoofd.
Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die
als boetekleed werd gedragen. Vandaar de
uitdrukking ‘in zak en as zitten’.
In streken waar het gangbaar is om carnaval
te vieren, wordt op Aswoensdag vaak onder
genot van een (broodje) haring nog even
teruggeblikt op het voorbije feest. Dit zogenoemde ‘Haring happen’ stamt uit de tijd dat
tijdens de vasten geen vlees maar wel vis
mocht worden gegeten.



Openbare boete
De huidige Aswoensdag-praktijk is een verkorte versie van de asbestrooiing die in de
vroege Middeleeuwen openbare zondaars ten
deel viel. Zondaars die volgens kerkelijk
recht of kerkelijk gebruik een openbare
boetedoening was opgelegd, werden op Aswoensdag tijdens een indrukwekkende plechtigheid met gewijde as bestrooid. Daarna
werden zij door de priester naar de deur
geleid en de kerk uit gestuurd, zoals de eerste mensen vanwege hun zonde uit het paradijs werden verdreven. Tot Witte Donderdag
werd de boetelingen de toegang tot de kerk
en deelname aan de eucharistie ontzegd. In
de elfde eeuw raakte de openbare boetedoening in onbruik. Voortaan werden alle
gelovigen met as bekruist, vanuit de gedachte dat alle mensen zondigen ten opzichte van
God en hun naasten.

Vergankelijkheid
Dat op Aswoensdag een kruisje met as gezet
wordt, is goed te verklaren. As herinnert
namelijk aan de vergankelijkheid van ons
leven. Daarnaast is as ook door het vuur
gezuiverd: een beeld voor de zuivering van
onze zonden die Christus door zijn dood
heeft bewerkstelligd.

Aswoensdagviering
Woensdag 6 maart 2019
 H. Bartholomeus – Waspik
Locatie: De Schakel
Aswoensdagviering om 19.00 uur
Samenzang
 St. Janskerk - Waalwijk
Aswoensdagviering om 19.00 uur
Zang: Gemengd koor St. Jan

Carnavalsviering
in Schoenlapperslaand
Op zaterdagochtend 2 maart
om 11.44 uur begint de intocht van Prins Carnaval en de Jeugdprins
met hun gevolg vanaf de Stationsstraat.
Hierna start om 12.11 uur de carnavalsviering in de St. Jan, welke wordt gezien als
de start van carnaval in Waalwijk. Deze
viering is niet alleen voor carnavalsvierders,
iedereen is welkom!
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Eerste
H. Communie

Het woord ‘communie’
betekent gemeenschap. In
de communie ontmoet je
Jezus zelf en word je tegelijkertijd één met de hele
kerkgemeenschap. Om de
communie te mogen ontvangen, moet je eerst
gedoopt zijn. De meeste
kinderen worden gedoopt
als ze een baby zijn en
doen hun eerste heilige
communie als ze in groep 4
zitten (zeven of acht jaar).
De gebruikelijke leeftijd om
het vormsel te ontvangen is
twaalf of dertien jaar.
De officiële naam voor de
communie is ‘sacrament
van de eucharistie’. Eucharistie komt uit het Grieks en
betekent ‘dankzegging’. In
de eucharistieviering – de
kerkdienst waarin dit sacrament een centrale plaats
inneemt – spreekt de priester een groot dankgebed uit
over het brood en de wijn,
die samen de offergaven
vormen voor de maaltijd
van de Heer. Tijdens dat
gebed veranderen het
brood en de wijn in het
Lichaam en Bloed van
Christus.
Eerste Heilige
Communievieringen:
 Zondag 19 mei 2019
om 10.00 uur in de
St. Antoniuskerk
 Zondag 26 mei 2019
om 10.00 uur in de
St. Janskerk

Communicanten:
Kenna Akkermans
Yensey Akkermans
Mees van den Berg
Lana van den Besselaar
Dani Bool
Jesley Brands
Emma Buijs
Nienke Butler
Danique Dingemans
Feline Dingemans

Voorbereiding op de
Eerste H. Communie
Tot aan de ‘grote dag’ - de
viering van de Eerste Heilige Communie – worden de
communicanten voorbereid
door een aantal bijeenkomsten in het parochiecentrum
voor zowel de ouders als de
kinderen aan de hand van
het project ‘Gods grootste
geschenk’. Het pastorale
team verzorgt deze
voorbereiding.

Lize Doremans
Djenna Feytel
Rick Gruijthuijzen
Michal Habik
Jesse Horvers
Livia Hulst
Fay IJsseldijk
Jens Joosen
Eline Kersbergen
Mirthe Kleijsen
Ieke Kneepkens
Janne Kneepkens
Guusje Kokx
Sam Leijen
Bud de Louw
Robinn Mans
Faithly van Maurik
Arthur Medel Espinoza
Sterre Meijlink
Isa Merkx
Donato Porru
Liv Pullens
Beau Silvertand
Vince Smout
Alain van Strien
Liv Span
Aurora Stabile
Kay Sulsters
Elise den Teuling
Oskar Tomczak
Izzy Verbeek
Tess Verhagen
Waylon van Weert
Igor Zielinski
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Eerste
Communieviering
Waspik
In verband met langdurige
werkzaamheden aan de
vloer van de H. Bartholomeuskerk kan de Eerste
Heilige Communieviering
dit jaar niet in deze kerk
plaatsvinden. Om deze
reden ontvangen de
Waspikse communicanten
dit jaar hun Eerste Heilige
Communie in de Sint Janskerk in Waalwijk op zondag
26 mei a.s. samen met de
communicanten van de
Sint Jan. In Waspik was het
tot nu toe traditie om de
communieviering te houden
op Hemelvaartsdag.

Kort
Contact
Voor allerlei zaken die onze
parochie betreffen, kunt u
contact opnemen via de
website:
http://www.sintjanwaalwijk.n
l/contact/secretariaat/
Secretariaat
Kerkhof
Financiën
Kerkleden
Vrijwilligers
Redactie parochieblad
 Drukwerk







Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit alsnog te
doen. Uw bijdrage stelt ons
o.a. in staat salarissen te
betalen, gebouwonderhoud te
plegen en de steeds stijgende
energierekening te voldoen.
Ook kunnen wij allerlei geplande activiteiten voor bijvoorbeeld kinderen/jongeren,
ouderen en zieken blijven
uitvoeren. Dank zij u kunnen
wij een plek van inspiratie
zijn én blijven!

Parochieblad
Het eerstvolgende parochieblad zal op 9/10/11 april
worden bezorgd bij de deelnemers aan de parochiebijdrage. In dit nummer zullen
o.a. de vieringen in de Goede
Week en met Pasen worden
opgenomen. Kopij voor dit
nummer kunt u tot woensdag
27 maart inleveren op het
parochiecentrum of via de
website:
http://www.sintjanwaalwijk.n
l/contact/secretariaat/

Concert
St. Jan de Doperkerk
Eind januari is de landelijke
actie Kerkbalans gehouden.
Het thema van de actie is dit
jaar: ‘Geef voor je kerk’.
Net als voor een huishouden
is een gezonde financiële
situatie belangrijk voor de
kerk. Daarom vragen we elk
jaar aan onze parochianen
om een bijdrage. Het is een
vrijwillige bijdrage, maar we
kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans
vormen de financiële basis
voor onze parochie. Dankzij
uw bijdrage kunnen we onze
belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen
maken. Als u uw bijdrage al
heeft toegezegd, willen we u
daar hartelijk voor bedanken!

Zondag 10 maart om 14.30 u
Vocal group ‘Close2Vida’ en
koor ‘Pistache’ o.l.v. Erik van
Vugt.
Close2Vida zingt close
harmony op een uitdagende
en intensieve manier. Koor
Pistache brengt een gevarieerd repertoire van pop,
musical en Nederlandstalige
muziek.
Beide gezelschappen staan
onder leiding van dirigent
Erik van Vugt. Zij brengen
deze middag een vlot en
gevarieerd programma.
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Eucharistievieringen
op televisie (KRO)
De eucharistievieringen
komen uit alle delen van het
land. De bisdommen hebben
ervoor gekozen iedere week
de vitaliteit van geloof en
kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Vanaf
10.15 uur wordt er op NPO II
een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor
de aansluitende eucharistieviering. Geloofsgesprek en
eucharistieviering komen uit
hetzelfde bisdom. Door elk
bisdom zijn één kerk en één
priester aangewezen die geregeld een viering verzorgen
voor de televisie. Zo komt
ieder bisdom zeven keer aan
bod. Daarmee wordt geprobeerd recht te doen aan de
verscheidenheid in geloofsbeleving.

Ziekencommunie
Ziekenbezoek
Ziekte kan iemand overvallen. Het overkomt je en vaak
gaat dit gepaard met ongemakken. Mogelijk hebt u,
thuis of in het zieken- of verpleeghuis behoefte aan een
gesprek met iemand van ons
pastorale team. U kunt altijd
contact opnemen met ons
secretariaat om een afspraak
te regelen met iemand van
ons team.
Ziekencommunie
Wanneer iemand ziek is of
niet in staat is naar de kerk
te komen, kan er toch een
oprecht verlangen zijn naar
de communie. In dat geval is
het mogelijk dat iemand van
ons pastorale team u bezoekt
met de communie. In de
regel brengt de diaken op de
eerste vrijdag van de maand
de communie naar onze zieken. Wilt u communie ontvangen, neemt u dan contact
op met het secretariaat. Zij
helpen u verder.

Wereldjongerendagen
Panama 2019
De Wereldjongerendagen
zijn het grootste jongerenevenement ter wereld.
Honderduizenden jongeren
uit de hele wereld kwamen
van 22 tot 27 januari in
Panama-stad samen om het
Rooms-Katholieke geloof te
vieren. Sinds 1984 vindt deze
wereldwijde ontmoeting
iedere drie jaar plaats in of
bij een grote stad, afwisselend in Europa en elders in de
wereld. De laatste edities waren in Krakau, Rio de Janeiro,
Madrid, Sydney, Keulen,
Toronto en Rome. Voor de
eerste keer in de geschiedenis werden de Wereldjongerendagen gehouden in Midden-Amerika. Paus Franciscus
nodigde de jongeren uit de
hele wereld uit om samen te
komen in Panama om het
katholieke geloof te vieren,
(verder) te ontdekken en te
verdiepen. Hij koos voor deze
Wereldjongerendagen het
thema: ‘Zie de dienstmaagd
des Heren; mij geschiede
naar Uw woord’.
Dit jaar werd een Nederlandse reis georganiseerd door
Jong Katholiek, de Nederlandse bisdommen en VNB, in
samenwerking met verschillende (maatschappelijke)
partners. Uit Nederland namen 130 jongeren aan de
WJD deel. Ongetwijfeld zijn
zij een geweldige ervaring
rijker!

Parochiële caritas
De opbrengst van de kerstcollecte voor de parochiële
caritas bedroeg € 2086,97.

Onze hartelijke dank voor uw
bijdrage!

9 april - “Je m’appelle
Bernadette” (film)

Rondleidingen St. Jan

Deze film uit 2011 laat op
een eigen manier het leven
van Bernadette Soubirous
zien, van de verschijningen in
Lourdes tot en met haar
kloosterleven in Nevers.
Bernadette, dat arme meisje
uit Lourdes, dat moest vechten om gehoord te worden,
blijft stijdlustig vanuit haar
sterke karakter. Bernadette is
in deze film een alledaags
meisje, niet overdreven
vroom, zelfs een tikje brutaal
en ze heeft humor. Daarom is
het voor iedereen, of je naar
Lourdes gaat of niet, zeer de
moeite waard om deze film te
gaan kijken.

Heeft u als school, vereniging, familie of bedrijf interesse in een groepsrondleiding? Speciaal opgeleide
rondleiders begeleiden u
graag en vertellen u alles wat
u wilt weten over de Sint Jan
de Doperkerk en de daarmee
verbonden geschiedenis van
Waalwijk. De rondleidingen
zijn in principe gratis. Een
vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten en als
bijdrage aan de restauratiekosten wordt gewaardeerd.
Neem voor het maken van
een afspraak voor een rondleiding contact op met het
Parochiecentrum,
De Genestetstraat 1, 5144
SN Waalwijk: op maandag
t/m donderdag telefonisch
bereikbaar tussen 9.00 en
12.30 uur op telefoonnummer 0416-333531.

Doopsel
Door het doopsel gaat de
dopeling deel uitmaken van
de kerk van Christus, de
gemeenschap, de ‘familie’
van gelovigen.
Aan het doopsel gaat een
voorbereidingsavond vooraf.
Daarin wordt over de inhoud
van het doopsel gesproken,
over het verloop van de
doopplechtigheid en over wat
de keuze voor het doopsel
inhoudt. Doopvoorbereiding
vindt plaats in het parochiecentrum in de Genestetstraat
1 te Waalwijk (St. Antoniuskerk).
Het doopsel wordt in principe
op zondagen toegediend door
de diaken of de priester. Een
doop afspreken kan telefonisch, en wel via diaken Van
Diessen (06) 22 84 05 00.
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Waar en wanneer?
Deze filmavond vindt plaats
op dinsdag 9 april in het
Mariazaaltje onder de Sint
Jan te Waalwijk (toegang via
de achterzijde). Noteert u
alvast deze datum?
We beginnen om 20.00 uur.
Deelname aan deze avond is
gratis. Voor een kopje koffie
of thee wordt gezorgd.
Diaken Rein Schravendeel

VASTENACTIE 2019

Thema Vastenactiecampagne 2019:

Water verandert alles!
In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven. We
hebben aandacht voor mensen die het wat minder hebben dan wijzelf en
proberen hen te helpen. Daarbij besteedt Vastenactie dit jaar bijzondere
aandacht aan projecten rondom water.
We ondersteunen hierbij waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua
en Indonesië. Dichtbij afgelegen dorpen worden waterputten, pompen en
opslagtanks aangelegd. Onze bijdrage brengt veel meer dan alleen schoon
water: kinderen hoeven geen water meer te halen en kunnen gewoon naar
school. Kindersterfte neemt af, de gezondheid verbetert en er is meer tijd
voor school en werk. Schoon water verandert alles!

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee
zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat
we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en onveilig. Dat veroorzaakt
talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing,
economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak urenlang naar het
dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die
tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of
geld verdienen.

Vastenzakje
In onze parochiekerken staan in de veertigdagentijd dozen
of bussen waar u het vastenzakje, dat u samen met dit
nummer ontvangt, in kunt deponeren.
De opbrengst van de collecte die in het weekend van 6/7
april wordt gehouden is eveneens bestemd voor de
vastenactie.
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hulp geboden aan de getroffen bevolking. Ze
hebben daklozen opgevangen op hun eigen
terrein en in het kinderdagverblijf dat ze runnen. Ook zijn vanuit die locatie medische
posten gerund door vrijwilligers die ook naar
andere opvangkampen reisden.

Collecte en particuliere
giften brengen meer dan
244.000 euro op

Na deze eerste weken hebben de zusters in
overleg met andere organisaties en congregaties gekeken wat de grootste noden waren
in de samenleving. Besloten is dat het weeshuis van de zusters wordt hersteld en verbeterd om ook nieuwe weeskinderen (vanwege de ramp) te kunnen opvangen.

De collecte en particuliere giften voor
Sulawesi, waartoe de bisschoppen opriepen
na een tsunami en aardbeving die daar in
oktober 2018 plaatsvonden, heeft al meer
dan 244.000 euro opgebracht. Dat blijkt uit
een tussenstand van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie (BVA), die laat weten dat
er nog steeds giften binnenkomen. De opbrengst wordt via de zusters van Onze Lieve
Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC) rechtstreeks besteed aan de slachtoffers van de
natuurramp.

Ook het kinderdagverblijf wordt hersteld om
daarmee een opvangplek te kunnen bieden
aan kinderen. Hier zijn de kinderen veilig en
kunnen ze na school hun huiswerk maken.
Verder werken de zusters samen met de
Jesuit Refugee Service (JRS) die psychosociale hulpprogramma’s uitvoert. Kinderen
uit getroffen families worden financieel
ondersteund met schoolgeld en schoolmaterialen (boeken, schriften, potloden, speelgoed). Dit gaan de zusters drie jaar lang
doen, zodat de ouders de mogelijkheid
krijgen om weer financieel onafhankelijk te
worden.

Er komen nog dagelijks giften binnen, laat
BVA weten, zowel via parochies die hebben
gecollecteerd voor dit doel als van individuele
donateurs die reageren op een brief die hierover was verstuurd. BVA is met de bisschoppen positief verrast door alle financiële bijdragen en blij met de grote solidariteit van
de Nederlandse katholieke gemeenschap met
de mensen op Sulawesi. Omdat er meer binnenkomt dan de zusters nodig hebben, zal
het resterende bedrag worden besteed voor
hulpverlening via andere katholieke hulpverlenende organisaties ter plekke.

De Stichting BVA dankt mede namens de
bisschoppen iedereen hartelijk voor hun
steun en inzet waarmee zo’n grote bijdrage
kan worden geleverd aan de hulp die de
zusters op Sulawesi verlenen aan hun
medemensen in nood.

De zusters
De zusters van Onze Lieve Vrouw van het
Heilig Hart (FDNSC) die zelf aanwezig zijn in
het getroffen gebied (Palu) hebben onmiddellijk na de aardbeving en tsunami op Palu
-9-

Kerstlunch

De kerstlunch op tweede kerstdag was ook deze
keer geslaagd. De tafels waren mooi gedekt
voor de gasten die zich voor deze lunch hadden
opgegeven. Het is fijn als je mensen kunt
ontvangen die anders alleen thuis zouden zijn.
Het kerstfeest is een feest van samenzijn.

Stille Omgang
Mirakel van Amsterdam
In de avond
van 16 op 17 maart 2019
Thema:
Vreugde is het onfeilbare
bewijs van God.
Aanmelden – kosten – vertrek
U kunt zich aanmelden en betalen tot en met vrijdag 8 maart a.s. bij de heer A. Hendriks,
Putstraat 60, 5142 RM Waalwijk. Telefoon: 0416 – 339064
Kosten: € 20,- per persoon (A.u.b. gepast geld in gesloten envelop, met naam en telefoonnummer op de buitenkant van de envelop, afgeven in brievenbus van Putstraat 60, Waalwijk)
Vertrek: Vredesplein Waalwijk om 17.55 uur.

Programma
 Plechtig Lof in de Edith Steinparochie, H. Hartkerk, Loefplein 1 te Vught om 19.00 uur.
 H. Mis in Amsterdam: 21.30 uur, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Keizersgracht 220
 Aansluitend Stille Omgang.
Vertrek naar huis om 0.00 uur.

Let op:
Omdat we meteen na afloop weer naar Waalwijk vertrekken, wordt u verzocht zelf wat eten en
drinken mee te nemen.
Wij wensen alle deelnemers een devote Stille Omgang!
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DiaconAction is
samengesteld uit
twee woorden:
diaconie en action.
Diaconie is alles wat er vanuit de kerken gedaan wordt voor mensen die wel een (materieel) steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Mensen in de kerk doen dat, omdat zij Jezus
Christus willen volgen. Jezus spiegelde ons
een manier van leven voor. Eén van de belangrijke dingen om het geloof in daden om
te zetten is de aandacht voor andere mensen, wat diaconie heet.
Diaconie betekent zelf ook al actie. Voor jongeren betekenen deze twee woorden samen
DiaconAction: een activiteit waarbij jongeren
en tieners zich kunnen inzetten voor mensen
in hun eigen omgeving.

06-10651088.
Verder kunt hem spreken door op zijn
woonadres (Kerkstraat 1) aan te bellen.

Een van de activiteiten bij de voorbereiding
op het vormsel is de DiaconAction. Op zaterdag 2 februari jl. gingen de vormelingen van
dit jaar fruit inzamelen bij enkele supermarkten. Hiervan maakten ze fruitschaaltjes en
bezorgden deze bij parochianen die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op
deze manier konden ze ervaren wat Jezus
bedoeld heeft met naastenliefde.

Om deze AED’s te kunnen gebruiken is het
raadzaam om hiervoor een opleiding te volgen. Hoe meer mensen deze opleiding hebben genoten hoe groter de kans dat iemand
door de eerste kritische (levensbedreigende)
fase heen geholpen kan worden.
Wij willen, mede uit onze geloofsovertuiging,
ook hierin graag voor onze medemensen zorgen maar zijn daarbij afhankelijk van vrijwilligers. Graag maken wij van de gelegenheid
gebruik om u zo’n opleiding van harte aan te
bevelen aangezien het levensreddend kan
zijn.

Vermelding in parochiekroniek
Namen van dopelingen, gehuwden en overledenen worden – mits hiervoor toestemming
is gegeven – vermeld in de parochiekroniek.
Dit geldt voor parochianen voor wie een
kerkelijke viering in onze parochie is gehouden.
Als er bijvoorbeeld voor een parochiaan een
crematiedienst (niet kerkelijk) is gehouden,
is dit vaak niet bekend bij de parochie. Later
wordt dan soms aan de pastores of aan de
parochieadministratie gevraagd waarom de
dierbare overledene niet in de parochiekroniek vermeld staat. Dit wordt soms als
pijnlijk ervaren. Iedereen telt toch mee!
Vermelding wil onze parochie graag doen,
maar dan is het nodig dat de nabestaande(n)
een bericht van overlijden stuurt/sturen met
het verzoek hier melding van te maken in het
parochieblad. Teleurgestelde reacties hopen
we hiermee te voorkomen.

Spreekuur pastor Minh
Het vaste spreekuur van pastor Minh op
vrijdag van 10.00 – 11.00 uur in de Oude
Pastorie komt met ingang van deze maand
te vervallen. U kunt hem op doordeweekse
dagen bereiken op zijn mobiele nummer

AED
In onze kerkgebouwen (St. Antonius en
St. Jan) te Waalwijk beschikken wij over een
eigen AED. Bij ons kerkgebouw te Waspik
(H. Bartholomeus) is op kleine afstand een
openbare AED beschikbaar.

Helaas is het voor ons als parochie te kostbaar om die opleidingen collectief te organiseren, daarom geven u hierbij de gegevens
van de EHBO-afdeling Waalwijk: Secretariaat: Angélique Brouwers, Van Deelenstraat
175, 5156 AP Oudheusden. Tel: 0615296919
Webside: www.ehbowaalwijk.nl

Indien u de opleiding (2 dagdelen) gaat volgen kost dat in eerste instantie €50,- maar
middels de kwitantie welke u daarvoor van
de EHBO-vereniging ontvangt, is het mogelijk
om deze kosten volledig te declareren bij uw
eigen zorgaanbieder. Daarna dient u steeds
jaarlijks één herhalingscursus te volgen om
uw verkregen diploma geldig te houden.
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Tarieven

Enkel graf

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.
Voor 2019 gelden onderstaande tarieven.

Kerkbijdrage
Richtbedrag

€ 96

Begravingskosten (graf delven en
sluiten)
Grafrechten voor 20 jaar
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar
Verlenging grafrechten voor
10 jaar
Verlenging onderhoudsbijdrage
voor 10 jaar

€ 601
€ 440
€ 660
€ 220
€ 330

Dubbeldiep graf

Kerkelijke diensten
Stipendium H. Mis
Doopviering
Communievoorbereiding
Vormselvoorbereiding
Huwelijksviering
Jubileumviering
Kerkelijke uitvaart (eucharistieviering of gebedsviering in kerk)
Kerkelijke uitvaart kind (tot 18 j)
Gebedsdienst uitvaart op kerkhof
of crematorium
Urn uitstrooien

€ 11
€ 50
€ 50
€ 50
€ 380
€ 290
€ 470
€ 230
€ 230
€ 75

Deelnemers kerkbijdrage
De kosten van de uitvaartdienst, doop en
communie worden verminderd met de
kerkbijdrage van de drie voorafgaande jaren
tot maximaal het bedrag van de kosten. Het
richtbedrag voor de jaarlijkse kerkbijdrage is
€ 96,00.

Grafrechten

Begravingkosten (graf delven
en sluiten)
Grafrechten voor 20 jaar
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar
Verlenging grafrechten voor
10 jaar
Verlenging onderhoudsbijdrage
Voor 10 jaar

€ 636
€ 660
€ 660
€ 330
€ 330

Urnengraf
Graf aanmaken en sluiten
Grafrechten voor 20 jaar
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar
Verlenging grafrechten voor
10 jaar
Verlenging onderhoudsbijdrage
voor 10 jaar

€ 270
€ 330
€ 660
€ 165
€ 330

Urnenmuur
Plaatsingskosten en afdekplaat
Ruimte rechten voor 20 jaar
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar
Verlenging ruimte rechten voor
10 jaar
Verlenging onderhoudsbijdrage
voor 10 jaar
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€ 200
€ 660
€ 660
€ 330
€ 330

Tegenstellingen
Ik heb altijd een beetje moeite met de tijd tussen Kerstmis en Pasen. Als het feestgedruis van
december verstomd is, lijken we weg te zinken in een soort grijze mist. Tot we wakker schrikken van de uitbundigheid van carnaval, direct gevolgd door de soberheid van de vastentijd.
Dan komt de Goede Week, die zo hoopvol begint op Palmzondag, met veel Hosanna en gejuich.
Witte Donderdag lijkt het ook nog allemaal goed te gaan, met dat gevoel van saamhorigheid
tijdens het samen eten. Maar dan wordt dit veilige gevoel wreed verstoord door het verraad,
dat een vreselijk lijden en uiteindelijk de dood tot gevolg heeft. Met Pasen echter overwint het
leven de dood. Het is een tijd van tegenstellingen, ook als je niet gelovig bent en niet veel
waarde hecht aan de kerkelijke invulling van deze tijd. Het begint al met Oud en Nieuw als iets
ouds afgesloten kan worden en iets nieuws begint, met nieuwe kansen en goede voornemens.
Vaak echter stranden de goede voornemens binnen de kortste keren en blijven desillusie en
wanhoop over, waar eerst vooral hoop heerste. De kans wordt niet gegrepen en nieuwe wegen
worden afgesloten. De pessimist lijkt aan de winnende hand te zijn. Het weer kwakkelt en kan
niet kiezen tussen de kilte van de winter en de aarzelende warmte van het voorjaar. Maar al is
het nog zo somber en nog zo nat en kil, steeds opnieuw komen de krokusjes boven en zingen
de vogels aarzelend een nieuw lied. Het wordt lente en de optimist kan zijn positie versterken.
We vieren het voorjaar uitbundig tijdens carnaval, maar worden op woensdag wakker met een
flinke kater. Viel er eigenlijk wel wat te feesten? Zouden we niet beter tot inkeer komen en het
leven serieuzer nemen. Vasten? Daar doen de meesten van ons al lang niet meer aan, tenzij zij
tot het besef komen, dat de winterkost iets teveel aan de heupen is blijven plakken. Toch zou
deze tijd juist een tijd van bezinning kunnen zijn. Even al het materiële loslaten en nadenken
over wat we allemaal hebben, over wat we eigenlijk teveel hebben en wat we heel goed kunnen missen. Misschien onszelf eens wat ontzeggen om zo meer in balans te komen. Ik geloof
niet in tegenstellingen, meer in aanvullingen. Het is helemaal niet verkeerd om eens flink de
bloemetjes buiten te zetten, als je ze daarna maar weer binnenhaalt en goed verzorgt.
Carnaval en vasten, hoop en wanhoop, lijden en opstaan, geboorte en dood, Kerstmis en
Pasen. Het een kan niet zonder het andere, het vult elkaar aan. De optimist wordt door de
pessimist met beide benen op de grond gezet; de optimist zorgt ervoor dat de pessimist niet in
de put valt. Optimist en pessimist leven beiden in ons. Het is aan ons om het evenwicht te
vinden.
Gerri

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

www.sintjanwaalwijk.nl
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Liturgiekalender

1e Zondag van de Veertigdagentijd
Za 9 mrt

18.30

St. Antonius

Zo 10 mrt

10.00

Zo 10 mrt

10.00

St. Bartholomeus
(De Schakel)
St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Theresiakoor
Herenkoor
St. Jan

2e Zondag van de Veertigdagentijd

Doordeweekse Eucharistievieringen
Dag

Kerk
Antoniushof - kapel
(naast hoofdingang, links)

18.30 uur

Woensdag

Oude Pastorie – Waspik
(Na de viering wordt er
koffie/thee geschonken in
de Oude Pastorie)
St. Antoniuskerk
(Na de viering wordt er
koffie/thee geschonken in
de parochiezaal)
St. Janskerk

09.00 uur

Vrijdag

Tijd

Kerk

18.30

St. Antonius

Zo 24 feb

10.00

St. Bartholomeus
(De Schakel)

10.00

St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang

Samenzang
met koor

18.30

St. Antonius

Zo 24 mrt

10.00

Zo 24 mrt

10.00

St. Bartholomeus
(De Schakel)
St. Jan

Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang
Herenkoor
St. Jan

19.00

St. Jan

Rainbow
Swing

Za 30 mrt

18.30

St. Antonius

Samenzang

Zo 31 mrt

10.00

Samenzang

Zo 31 mrt

10.00

St. Bartholomeus
(De Schakel)
Gezinsviering
Eerste Heilige
Communie
St. Jan

Gemengd
koor St. Jan

Za 6 apr

18.30

St. Antonius*

Zo 7 apr

10.00

Zo 7 apr

10.00

St. Bartholomeus
(De Schakel)*
St. Jan*

Gemengd
Antoniuskoor
The Future
Herenkoor
St. Jan

* Collecte Vastenactie
Noisy People

Zo 3 mrt

10.00

Samenzang

Zo 3 mrt

10.00

St. Bartholomeus
(De Schakel)
St. Jan

Palm- of Passiezondag

Gemengd
koor St. Jan

Aswoensdag

19.00

Za 23 mrt

5e Zondag van de Veertigdagentijd

St. Antonius

Wo 6 mrt

10.00

Bartholomeuskoor
Herenkoor
St. Jan

Vr 29 mrt

Koor

18.30

St. Bartholomeus
(De Schakel)
St. Jan

Zo 17 mrt

St. Bartholomeus
(De Schakel)
St. Jan

4e Zondag van de Veertigdagentijd

Za 2 mrt

19.00

10.00

3e Zondag van de Veertigdagentijd

09.00 uur

8e Zondag door het jaar

Wo 6 mrt

Zo 17 mrt

H. Vormsel

Gezinsviering
voorbereiding
Eerste Heilige
Communie
Zo 24 feb

Noisy People

Stille Omgang Amsterdam

7e Zondag door het jaar
Za 23 feb

St. Antonius

09.00 uur

Eucharistievieringen weekend
Datum

18.30

Tijd

Dinsdag

Donderdag

Za 16 mrt

Samenzang
Gemengd
koor St. Jan
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Za 13 apr

18.30

St. Antonius

Noisy People

Zo 14 apr

10.00

Theresiakoor

Zo 14 apr

10.00

St. Bartholomeus
(De Schakel)
St. Jan
Gezinsviering
(kindernevendienst)

Gemengd
koor St. Jan

Witte Donderdag
Do 18 apr

Do 18 apr

18.30

19.00

St. Antonius
Viering met
communicanten

Gemengd
Antoniuskoor

St. Bartholomeus
(De Schakel)

BartholoMeuskoor

St. Antonius
Kruisweg
St. Jan
Kruisweg
St. Antonius
Kruishulde
St. Bartholomeus
(De Schakel)
Kruisweg
St. Bartholomeus
(De Schakel)
Kruishulde
St. Jan
Laudate Dominum

Samenzang

Goede Vrijdag
Vr 19 apr

11.00

Vr 19 apr

11.00

Vr 19 apr

15.00

Vr 19 apr

15.00

Vr 19 apr

19.00

Vr 19 apr

20.00

Parochiekroniek
Door het sacrament van het H. Doopsel werd in
onze parochiegemeenschap opgenomen:
20 januari 2019 – St. Janskerk
Jill Hijdra, dochter van Paul Hijdra en Robin van
Amstel



Gemengd
koor St. Jan
Gemengd
Antoniuskoor
Samenzang

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

Bartholomeuskoor

18 december 2018 – St. Janskerk
Paul van Dooren
83 jaar

15 december 2018 – St. Antoniuskerk
Wilfried van der Mierden
58 jaar

Nederlandstalige
Mattheuspassie

21 december 2018 – St. Antoniuskerk
Annie Kroon – Rombouts
97 jaar

Pasen – Paaswake

31 december 2018 – Crematorium Tilburg
Diny Buijs – Berkelmans
86 jaar

Za 20 apr

21.00

St. Antonius

Gemengd
Antoniuskoor

31 december 2018 – St. Bartholomeuskerk
Els van den Born
94 jaar

Za 20 apr

21.00

St. Bartholomeus
(Hervormde kerk)

The Future

08 januari 2019 – St. Antoniuskerk
Ria Pullen – van Hilst
81 jaar
11 januari 2019 – St. Janskerk
Carolien Aarts – van Hoek

Eerste Paasdag

103 jaar

Zo 21 apr

10.00

St. Bartholomeus
(De Schakel)

Theresiakoor

17 januari 2019 – St. Joachim (De Moer)
Lena van Gurp – Boomaerts
81 jaar

Zo 21 apr

10.00

St. Jan

Gemengd
koor St. jan

18 januari 2019 – Crematorium Tilburg
Ben Buijs
90 jaar

Tweede Paasdag
Ma 22 apr

10.00

St. Jan

Samenzang

21 januari 2019 – St. Janskerk
René van den Hout

58 jaar

23 januari 2019 – St. Janskerk
Lody Charlotte van Ommen –
de Wilde

87 jaar

26 januari 2019 – St. Janskerk
Elly Leenheers – van Blijswijk

80 jaar

01 februari 2019 – Crematorium Maaslanden
Margriet Verhelst – Luijben
92 jaar
07 februari 2019 – St. Antoniuskerk
Zus van de Wiel – Gruijthuijzen
90 jaar
16 februari 2019 – St. Janskerk
Frans Passier
Mogen zij rusten in vrede
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80 jaar

Uit BisdomNieuwsbrief
Jaargang 7 nummer 1

die maar enkele keren per jaar de verschillende delen van hun geografisch ver uitgestrekte parochies kunnen bezoeken, worden
geholpen door catechisten die, in afwachting
van zijn komst, de leiding over de catechese
en geloofsvorming op zich nemen, zo veel als
mogelijk de pastorale zorg ter plaatse behartigen, met gelovigen samenkomen om te bidden en parochianen motiveren om christen te
zijn in het leven van alledag.

Over pastoraal
assistenten en
catechisten
Ruim 2½ jaar geleden riep mgr. G. de Korte
in zijn beleidsnota Samen bouwen in vertrouwen de gelovigen van het bisdom op om
de verantwoordelijkheid van hun doopsel op
zich te nemen. “Er is immers zoveel katholiek
leven in ons diocees als de gedoopten zelf
waarmaken.”
Er zijn vele gelovigen in het bisdom die deze
verantwoordelijkheid ernstig nemen en zich
inzetten voor de Kerk en in het bijzonder hun
parochiegemeenschap. Vele honderden vrijwilligers hebben zich bovendien laten vormen
en toerusten om de pastorale activiteiten in
de parochie mee te dragen. In de voorbije
jaren heeft een kleine honderd personen voor
deze inzet een tijdelijke zending tot pastorale
assistentie ontvangen. Hierdoor is de ‘pastorale assistent’ in een aantal parochies uitgegroeid tot een begrip en is bisdombreed het
bewustzijn gegroeid dat de inzet van gelovige, toegeruste vrijwilligers onmisbaar is
voor een vitale parochiegemeenschap.
Oprecht hartelijk dank voor deze inzet!
Een woord van dank is bijzonder op zijn
plaats, omdat vanaf begin dit jaar afscheid is
genomen van de ‘pastoraal assistent’; niet
van de toegewijde vrijwilligers als zodanig,
maar wel van deze zending voor lekengelovigen.

Sinds het Concilie is de Kerk in het Westen
ingrijpend veranderd. Zo sterk dat paus
Johannes Paulus II in 1985 zei: ‘Nederland is
een missieland geworden.’ En toen paus
Franciscus in 2013 schreef: ‘Het is nodig dat
we opnieuw naar buiten treden, dat we getuigen van ons geloof en iedereen laten delen
in de vreugde van het Evangelie’, had hij het
vooral tegen ons, de Kerk in het Westen. In
de jongere gebieden van de Kerk blijven er
catechisten werkzaam. Bij ons, in de oudere
westerse regio’s, zullen we hen steeds vaker
gaan tegenkomen. 9 Personen volgen, op
aanvraag van hun pastoor en op basis van
reeds eerder ontvangen toerusting, een
verkort traject. 5 Personen zijn vanuit hun
parochie aangemeld voor de nieuwe catechistenopleiding welke afgelopen september
op het Sint-Janscentrum is gestart.
De 32 personen die tot eind 2018 een zending als pastoraal assistent hadden, hebben
van de bisschop een bedankbrief ontvangen,
waarin tegen hen wordt gezegd: "Dank voor
uw jarenlange inzet, blijf alstublieft vol enthousiasme aan het werk. Er is zowel vanuit
de parochies als het bisdom waardering voor
uw inzet!”

Catechistenopleiding

In december 2018 waren er nog 32 pastoraal
assistenten actief. Vanaf 1 januari 2019
wordt een bisschoppelijke zending gereserveerd voor opdrachten die de verantwoordelijkheid van het doopsel overstijgen. Met het
oog op de toekomst van de parochies in ons
bisdom is er nagedacht over zo’n opdracht
waarmee de bisschop lekengelovigen wil
gaan zenden. Deze is gevonden in de taak
van ‘catechist’. Voor velen is dit een
onbekende term.
Het Tweede Vaticaans Concilie noemt de
catechisten echter al met grote vanzelfsprekendheid. Zij waren toen al aan het werk
in de zogenoemde missiegebieden. Priesters

Sint-Janscentrum, Papenhulst 4-6,
‘s-Hertogenbosch

- 16 -

