
 

 
  - 1 -  

 

 
  Pastoor Dorssers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochieblad

 

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

Colofon 
 

Jaargang 6 
April 2019 
 
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 
 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) 
 
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 
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Sint Jan de Doper

Dienstbaarheid en nederigheid 
 
De evangelist Johannes vertelt uitvoerig over de laat-
ste avond van Jezus’ leven. Hij vertelt o.a. het verhaal 
van de voetwassing, als toonbeeld van dienstbaarheid 
en nederigheid. Het was een handeling die destijds tot 
het werk van slaven behoorde. Jezus wilde de leer-
lingen door zijn opmerkelijke optreden wijzen op het 
belang van dienstbaarheid en de bereidheid elkaar 
liefde te betonen ‘tot het uiterste’. De voetwassing is 
zodoende de inleiding op het gebod dat Jezus de 
discipelen geeft: het gebod “dat je elkaar liefhebt. Met 
de liefde die Ik jullie heb toegedragen, moeten jullie 
ook elkaar liefhebben” (Joh. 13, 34). 
 
Op Witte Donderdag vindt wereldwijd in veel parochie-
kerken een plechtige voetwassing plaats. In navolging 
van Jezus wast en droogt de priester samen met zijn 
assistenten de voeten van twaalf gelovigen die de 
apostelen symboliseren. Ook paus Franciscus wast 
jaarlijks de voeten van mensen die in een bijzondere 
situatie verkeren, zoals gevangenen en vluchtelingen.   
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Op woensdag vóór Witte Donderdag, woens-
dag 17 april 2019, wordt om 19.00 uur in de 
Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch de 
Chrismamis gecelebreerd door mgr. Gerard 
de Korte. 
 

Tijdens deze Eucharistieviering vindt de 
zegening plaats van de olie voor de zieken en 
geloofsleerlingen, alsook de wijding van het 
Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de 
priesterwijding en de consecratie van kerken 
en altaren. 
 

Tijdens de Chrismamis vernieuwen de pries-
ters hun wijdingsbeloften ten overstaan van 
de bisschop. 
 

De Chrismaviering is een viering voor héél 
het bisdom. Naast de pastoor van de paro-
chie of diens plaatsvervanger, is het gewenst 
dat er vanuit elke parochie ook parochianen 
naar de Chrismamis komen. 
 

De dekens zullen vanuit de kathedraal de 
Heilige Oliën meenemen en in hun eigen 
dekenaat verdelen. Iedere deken zal dit op 
eigen wijze doen en hierover communiceren. 
In onze parochie vindt de verdeling plaats in 
het parochiecentrum. 
 

De bisschop en zijn stafleden hopen dat veel 
priesters, diakens, leden van parochiebestu-
ren en andere parochianen deze feestelijke 
Chrismamis komen meevieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paaskaars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Paaswake begint met de paaskaars die 
wordt binnengedragen door de priester. Het 
ontsteken van de paaskaars is voor velen een 
indrukwekkend moment waarbij de ver-
duisterde kerk wordt gevuld met het licht van 
de paaskaars, dat het licht van Christus voor-
stelt. De paaskaars wordt aangestoken aan 
een paasvuur. Alle mensen die aanwezig zijn 
steken vervolgens hun eigen kaars aan de 
paaskaars aan. Dit gebeurt direct of indirect 
via andere kaarsen. Hierdoor wordt de kerk-
ruimte langzamerhand steeds sterker 
verlicht. 
 

De paaskaars is een grote kaars. Deze is ver-
sierd met het kruis en de Griekse letters alfa 
en omega en het jaartal. De paaskaars heeft 
vijf ingeboorde gaten in kruisvorm waarin 
wierookkorrels worden gestoken. Deze wie-
rookkorrels worden ook wel paasnagels ge-
noemd. Deze vijf gaten staan symbool voor 
de vijf wonden van Christus aan het kruis.  
 
 
 
 
 

 
 

Christusmonogram 
 

 

Chi en rho 
De lettercombinatie ‘Xp’, het zogenaamde 
Christusmonogram, is te vinden in veel chris-
telijke kunstuitingen. Het bestaat uit de eer-
ste twee letters waarmee in het Grieks de 
naam ‘Christus’ wordt geschreven, te weten 
chi (‘X’) en de rho (‘P’). 
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The Passion 2019 
gaat naar Dordrecht 

 
Donderdag 18 april om 20.30 uur op 
NPO 1 en op NPO Radio 2 

 
Dordrecht vormt op Witte Donderdag 2019 
het decor voor The Passion. De jaarlijkse 
muzikale paasvertelling wordt op 18 april live 
uitgezonden bij de EO en KRO-NCRV om 
20.30 uur op NPO 1 en NPO Radio 2. Met het 
thema ‘Je bent niet alleen’ legt the Passion 
dit jaar de nadruk op aandacht voor elkaar. 
Dit sluit aan bij de aandacht in onze samen-
leving voor eenzaamheid en de talloze initia-
tieven om mensen bij elkaar te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statenbijbel 
 

Voor kenners zal de keuze voor Dordrecht 
geen verrassing zijn. Het is de plaats waar 
dit jaar 400 jaar geleden tijdens de Synode 
van Dordrecht de opdracht werd gegeven 
voor de eerste officiële Nederlandse Bijbel-
vertaling: de Statenbijbel. Deze vertaling was 
een revolutie voor het geloof en voor de 
Nederlandse taal. De verhalen uit de Bijbel 
konden ineens door iedereen gelezen wor-
den. En de verschillende dialecten in de Lage 
Landen kregen door deze Bijbelvertaling een 
gemeenschappelijk boek. Tot op de dag van 
vandaag gebruiken we woorden en uitdruk-
kingen uit de Statenbijbel. 400 jaar later is 
het eigenlijk niet anders. De Nederlandse taal 
zorgt er ook bij The Passion voor dat het 
lijdensverhaal van Jezus een verhaal is voor 
iedereen. De Nederlandse liedjes brengen het 

passieverhaal opnieuw tot leven en verbin-
den ons rondom dit verhaal. 
 

Het hart op de juiste plek 
 

Burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff is 
dankbaar gastheer van het evenement: “We 
zijn enorm blij dat The Passion naar 
Dordrecht komt. Dordrecht is de oudste stad 
van Holland. De stad waar al 800 jaar wordt 
gebouwd aan de toekomst, leent zich met 
meer dan 1000 monumenten perfect voor 
The Passion. Maar Dordrecht is ook de juiste 
plek voor jong en oud. Omzien naar elkaar 
en iets voor de ander willen betekenen.” 
 

We dragen het met elkaar 
 

EO-directeur Arjan Lock: “Het eeuwenoude 
paasverhaal beleven we dit jaar vanuit de 
historische binnenstad van Dordrecht. De 
stad vormt een prachtig authentiek decor. Dit 
is de plek waar we het paasverhaal brengen 
met de insteek die voor de kijker opnieuw 
relevant is: een verhaal over eenzaamheid 
en aan je lot overgelaten worden. Het 
Passionverhaal voegt daar een dimensie aan 
toe: Jezus heeft die eenzaamheid als geen 
ander gevoeld. Zijn dood en opstanding laten 
zien dat er perspectief is op een leven in 
verbinding met God en de mensen om ons 
heen.” 
 

Jochem de Jong, mediaredacteur van KRO-
NCRV, voegt daaraan toe: “Je alleen voelen 
komt voor bij jong en bij oud. Daarom willen 
we dit jaar extra benadrukken dat we elkaar 
nodig hebben en dat we niet alleen leven, dat 
we omkijken naar elkaar. Als je eenzaamheid 
ervaart of in je omgeving tegenkomt, sta op 
en laat zien dat je er voor elkaar kunt zijn.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Dordrecht 
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Curicó - Chili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stichting M.O.V. Waalwijk-Zuid heeft al 
sinds 1980 een band met een arme volkswijk 
in de stad Curicó in Chili.  
 
Onze steun is in al die jaren heel divers 
geweest. Van een bijdrage voor een nieuw te 
bouwen kerkgebouw/ontmoetingscentrum, 
twee bakovens voor vrouwen om brood te 
bakken en bijdrage in de kosten van warme 
maaltijden voor ouderen. 
Daarnaast verzorgen we jaarlijks kerst-
pakketten voor de allerarmsten in de parochie 
Cristo Resucitado en verzenden we elk jaar 
door onze parochianen ondertekende kerst-
kaarten, die na de Kerstviering in Curicó 
worden uitgedeeld.  
Momenteel ondersteunen we studenten met 
een bijdrage in hun studiekosten. Zij zijn daar 
erg dankbaar voor. Onderstaande mail ont-
vingen wij van een van hen. 
 
 
Mijn naam is Constanza Bustos Riquelme,  
17 jaar oud en ik zit in het 4e jaar op het 
Santa Marta Instituut, een school voor mid-
delbaar beroepsonderwijs. Ik woon in Molina, 
een kleine plaats 10 km ten zuiden van Curicó 
samen met mijn moeder die kostwinner is en 
mijn jongste zus van 4 jaar. Mijn oudste zus 
van 21 jaar, die ook nog bij ons woont, stu-
deert aan de Katholieke Universiteit van 
Maule. 
Graag wil ik jullie bedanken voor de maan-
delijkse hulp die ik van jullie krijg. Met het 
geld betaal ik de dagelijkse reiskosten en al 
de verschillende materialen die ik iedere week 
nodig heb op school. Jullie hulp maakt het 
voor mijn moeder minder zwaar, want zij 
betaalt onze studies. 
 
Vriendelijke groet van  
Constanza Bustos Riquelme 

Kerkdeurcollecte 
 
In het weekend van 27 en 28 april zal in al 
onze kerken een kerkdeurcollecte gehouden 
worden voor deze studenten.  
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Curicó   

 De kerstpakketten voor de allerarmsten  
    worden ingepakt. 
 
 
 Spaanse tekst op kerstkaart 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondersteuning bij 
vieringen Eikendonk 
 

Op Eikendonk bieden wij 
wekelijks diensten aan onze 
bewoners aan, zowel katho-
lieke als protestantse vierin-
gen. Wij zoeken vrijwilligers 
die samen onze vrijwilligers 
willen ondersteunen bij het 
halen en brengen van de 
bewoners voor de katholieke 
diensten. Twee uurtjes per 
week en wij zijn al heel erg 
geholpen.  
U kunt zich hiervoor aanmel-
den bij dhr. Kees Machielsen, 
tel. 06-34882672 of via de 
site: 
www.schakelring.nl/vrijwilligers/ 
 

Bezorging 
parochieblad 
 

Zes keer per jaar valt het 
parochieblad in de bus bij de 
deelnemers aan de parochie-
bijdrage. Het gaat hierbij om 
een groot gebied. De bezor-

gers lopen door honderden 
straten in Waalwijk, Land-
goed Driessen, Waspik-boven 
en Waspik-beneden. Wij zijn 
de bezorgers zeer erkentelijk 
voor hun bijdrage aan het 
functioneren van onze paro-
chie.  
Af en toe moeten bezorgers 
melden dat ze wegens ver-
huizing, ziekte of ouderdom 
de bezorging moeten opge-
ven. Om te voorkomen dat er 
gaten vallen, hopen wij een 
lijst(je) te kunnen aanleggen 
van vervangers. Wij streven 
ernaar u in te delen bij een 
een wijkje bij u in de buurt. 
Als u bereid bent mee te hel-
pen met de bezorging ver-
zoeken wij u dit door te ge-
ven op het parochiecentrum 
(tel. 0416 - 333531) of via de 
website: 
http://www.sintjanwaalwijk.n
l/contact/secretariaat/ 
 
Wat doet de 
vastenactie dit jaar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastenactie steunt in 2019 
waterprojecten in Niger, 
Congo, Sierra Leone, Nicara-
gua en Indonesië. 
Infiltratiesystemen, putten, 
pompen of opslagtanks zijn 
oplossingen die schoon water 
brengen bij de mensen die 
het nodig hebben. Lees meer 
over deze projecten op 
www.vastenactie.nl. 
In onze parochiekerken staat 
een bus of doos waarin u, 
tijdens de veertigdagentijd 
uw bijdrage kunt stoppen.  
Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage! 
 

Lezing door 
cultuurhistoricus 
Wies van Leeuwen 
 

Wanneer? Zondag 28 april 
Waar? Sint Janskerk 
Aanvang: 14.30 uur 
 
Lezing getiteld: 
 

“De mooiste kerken van 
Noord-Brabant, de onzekere 
toekomst van een erfenis” 
 
De entree is gratis. Na afloop 
wordt om een vrijwillige bij-
drage gevraagd. U bent van 
harte welkom! 
 
Meer info: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=2RAPAV2XbKs 
 
http://www.geschiedkundigekrin
gboz.nl/site/wp-
content/uploads/2018/03/20180
320-Hofzaallezing-Kerken-in-
Brabant.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boodschap paus 
‘Veertigdagentijd’ 
 

Ware bekering 
 
De paus vraagt christenen 
om deze ‘gunstige tijd’ niet 
vruchteloos voorbij te laten 
gaan! “Vragen wij God om 
ons te helpen een weg van 
ware bekering op gang te 
brengen. Laten wij het ego-
ïsme, de op onszelf gevestig-
de blik opgeven en ons rich-
ten op het Pasen van Jezus; 
laten wij de naasten worden 
van de broeders en zusters in 
moeilijkheden door met hen 
onze geestelijke en materiële 
goederen te delen.” 

K
o
rt

Wies van Leeuwen 

https://www.youtube.com/watch?v=2RAPAV2XbKs
http://www.geschiedkundigekringboz.nl/site/wp-content/uploads/2018/03/20180320-Hofzaallezing-Kerken-in-Brabant.pdf
https://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
https://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
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Open dag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Sint-Janscentrum, het 
opleidingshuis van Bisdom 
 ’s-Hertogenbosch, zet 
zaterdag 13 april 2019 van 
10.00 tot 12.00 uur haar 
deuren open voor iedereen 
die geïnteresseerd is in het 
diocesane opleidingsaanbod.  
 
Er wordt informatie gegeven 
over de opleiding Godsdienst-
wetenschappen, over de 
catechistenopleiding, alsook 
over de ambtsopleidingen 
diaconaat en priesterschap.  
 
Informatie: 
 

https://www.sint-
janscentrum.nl/?p=newsitem&id
=943&t=Open+Huis 
 
 

Jubilaris  
Stille Omgang 
 

 
 
 
 
 
In het weekend van 16/17 
maart jl. werd in Amsterdam 
de Stille Omgang gehouden. 
Eén van de medereizigers uit 
onze parochie was dhr. A. 

Hendriks, die al jaren de gro-
te promotor voor deze reis is. 
Dit jaar werd hij bij de twee 
vieringen voordat de rond-
gang begon, gehuldigd voor 
zijn 65-jarige deelname. 
Daarbij ontving hij van de 
plaatselijke afdeling een 
fraaie oorkonde en van een 
bestuurslid van de Amster-
damse organisatie een her-
denkingspenning. 
 
Kerkledenadmini-
stratie en financiële 
administratie 
 

Onlangs is in onze parochie 
nieuwe software in gebruik 
genomen voor de kerkleden-
administratie en de financiële 
administratie. De gegevens 
van de voorheen gebruikte 
software (Navision) zijn over-
gezet op het nieuwe systeem. 
Het overzetten leverde 
enkele problemen op, die nog 
niet zijn opgelost.   
Overschakeling was nood-
zakelijk omdat ‘Navision’ niet 
meer werd onderhouden.  
Het vraagt voor de parochie-
medewerkers vanzelfsprekend 
de nodige oefening om vlot 
met het nieuwe systeem te 
kunnen werken. Maar, 
oefening baart kunst! 
 

In de overgangsperiode van 
het ene systeem naar het 
andere kunnen wijzigingen 
(waaronder aanpassingen 
van de bezorglijsten van het 
parochieblad) niet ingevoerd 
worden. Er wordt al enige tijd 
aan gewerkt om alles weer  
up-to-date te krijgen.   

             
 
 
 
 

 
 
 
 

Aktie Kerkbalans  
 

Ook dit jaar is in onze paro-
chie weer deelgenomen aan 
deze actie. Dit heeft meer-
dere mutaties opgeleverd 
welke niet altijd juist in de 
administratie terecht zijn 
gekomen.  
Momenteel hebben wij zo’n 
25% aan reacties binnen- 
gekregen. Hiervan waren er 
104 positief, maar helaas ook 
45 negatief.  
Enkele opdrachten tot auto-
matische incasso zijn dubbel 
gegaan en andere zijn niet 
uitgevoerd vanuit het nieuwe 
systeem. Wij vragen u daar-
voor begrip, maar verzoeken 
u daarnaast ook om te 
reageren als het ook bij u 
niet goed is gegaan en dat 
door ons nog niet hersteld is. 
U kunt dit doen via de 
website: 
 

http://www.sintjanwaalwijk.n
l/contact/secretariaat/ 
 

dan wel ons even een briefje 
te sturen naar: 
 

Parochie St. Jan de Doper 
t.a.v. financiële administratie 
De Genestetstraat 1 
5144 SN Waalwijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taizéviering 
 

Op maandag 15 april, 
maandag in de Goede Week, 
organiseert de Raad van 
Kerken Waalwijk om 19.00 
uur in de Ambrosiuskerk een 
Taizéviering. Samen met 
onze protestantse mede-
christenen bidden we in de 
Goede Week of Stille Week.  
U bent van harte uitgenodigd 
om mee te bidden. 

 

 

https://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
https://www.sint-janscentrum.nl/index.php?p=agenda&id=35736
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Voorgangers:  
 

ds. Marleen Bloklander en 
diaken Anton van Diessen 
 

Medewerking aan deze dienst 
verleent de zanggroep van de 
PGW (Protestantse Gemeente 
Waalwijk).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochieblad 
 

Het volgende nummer van 
ons parochieblad – het 
Pinksternummer – valt op  
4-5-6 juni bij u in de bus.   
 

Kopij voor dit nummer kunt u 
tot 22 mei 2019 inleveren op 
het parochiecentrum of via 
de website: 
 

http://www.sintjanwaalwijk.n
l/contact/secretariaat/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie 
 

Voor allerlei informatie over 
het reilen en zeilen van de 
katholieke kerk kunt u 
terecht op onderstaande 
websites: 
 

www.rkkerk.nl 
www.katholiek.nl 
www.katholiekleven.nl 
www.bisdomdenbosch.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 2016 al ontstond het idee om een Passie in de Langstraat 
te organiseren. In 2017 werden de ideeën omgezet in concre-
te plannen. In april 2017 werd de verhaallijn en het script ge-
schreven voor de eerste Passie van de Langstraat. Bij het 
script en de verhaallijn werden de bijpassende nummers ge-
zocht. Overwegend Nederlandstalige nummers.  
 

Er werd gekozen voor de naam: ‘de Passie van de Langstraat’ 
verwijzend naar de regio waarin de Passie plaatsvindt 
namelijk: de Langstraat. 
 

De Passie van de Langstraat 2019 
 

In het hart van de Langstraat vindt op zaterdag 13 april 2019 
de Passie van de Langstraat plaats. Iedereen is van harte 
welkom om deze bijzondere avond mee te maken. Kun je er 
niet zelf bij zijn? Geen nood, want Langstraat TV zendt het 
hele spektakel live uit.  
 

Tijdens het evenement wordt het lijdensverhaal vertaald naar 
de actualiteit anno nu. Ook nu hebben mensen te maken met 
lijden, met vallen en weer opstaan. Het paasverhaal in een 
modern jasje. Een combinatie van drama en moderne 
muziek, met nummers zoals: Stil in Mij, Oceaan, Hou vol hou 
vast, Zwart wit en vele andere. 
 

De Passie van de Langstraat wordt georganiseerd door Stich-
ting Passie voor de Langstraat waarbij breed wordt samen-
gewerkt met Theater Orkest Brabant, Theaterkoor Phonè en 
Theaterplatform. 
 

De Passie van de Langstraat is voor iedereen toegankelijk. 
 

Voorafgaand aan de Passie van de Langstraat is de Passie4-
kids. De Passie4kids is een bijzondere optocht van kinderen 
met licht door Waalwijk. Om 19.00 uur zullen ze vanaf het 
(nieuwe) gemeentehuis Waalwijk met lichtjes en het kruis 
door de stad lopen met als einddoel de kerk aan de Haven. 
Zo vlak voor Pasen brengt het licht van de Passie4kids hoop 
en liefde in een wereld die vaak zo rijk gevuld is met lijden en 
vaak zo verhard is.  
 

Ouders en verzorgers zijn van harte uitgenodigd om met hun 
kinderen mee te lopen tijdens deze bijzondere lichtjesoptocht 
waarbij ook het kruis door de kinderen gedragen zal worden.  
Via de scholen worden de kinderen geïnformeerd. 
De kinderen van het tienerpastoraat van onze parochie lopen 
ook mee in deze tocht.  
 

Voor meer informatie kijk op de website: 

www.passievandelangstraat.nl 
 

Ambrosiuskerk - Waalwijk 

https://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
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St. Antoniuskerk 
 
 
Zaterdag 13 april 2019 
 

Palm- of Passiezondag 
 

18.30 uur: 
Eucharistieviering / Palmwijding 
Zang: Noisy People 
(Liederen uit Jesus Christ 
Superstar) 
 
 
Donderdag 18 april 2019 
 

Witte Donderdag 
 

18.30 uur: 
Eucharistieviering met 
communicanten 
Zang: Gemengd Antoniuskoor 
 
 
Vrijdag 19 april 2019 
 

Goede Vrijdag 
 

11.00 uur: Kruisweg 
Zang: Samenzang 
 

15.00 uur: Kruishulde 
Zang: Gemengd Antoniuskoor 
 
 
Zaterdag 20 april 2019 
 

Pasen – Paaswake 
 

21.00 uur: Paaswake 
Zang: Gemengd Antoniuskoor 

St. Bartholomeus 
De Schakel/Hervormde kerk 
 
Zondag 14 april 2019 
 

Palm- of Passiezondag 
 

10.00 uur: 
Eucharistieviering / Palmwijding 
Zang: Theresiakoor 
 

Woensdag 17 april 2019 
Locatie: Oude pastorie 
09.00 uur: Eucharistieviering 
 

Donderdag 18 april 2019 
 

Witte Donderdag 
 

Locatie: De Schakel 
 

19.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Bartholomeuskoor 
 

Vrijdag 19 april 2019 
 

Goede Vrijdag 
 

Locatie: De Schakel 
 

15.00 uur: Kruisweg 
Zang: Samenzang 
 

19.00 uur: Kruishulde 
Zang: Bartholomeuskoor 
 

Zaterdag 20 april 2019 
 

Pasen – Paaswake 
 

Locatie: Hervormde kerk 
 

21.00 uur: Paaswake 
Zang: The Future 
 

Zondag 21 april 2019 
 

Eerste Paasdag 
 

Locatie: De Schakel 
 

10.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Theresiakoor 
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St. Janskerk 
 
 
Zondag 14 april 2019 
 

Palm- of Passiezondag 
 

10.00 uur: 
Gezinsviering / Palmwijding / 
kindernevendienst 
Zang: Gemengd koor St. Jan 
 
Vrijdag 19 april 2019 
 

Goede Vrijdag 
 

11.00 uur: Kruisweg 
Zang: Gemengd koor St. Jan 
 
20.00 uur:  
Koor: Laudate Dominum 
Nederlandstalige Mattheus- 
passie 
 
Zondag 21 april 2019 
 

Eerste Paasdag  
 

10.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Gemengd koor St. Jan 
Messe Sollenelle de Sainte 
Cécile (Ch. Gounod) 
 
Maandag 22 april 2019 
 

Tweede Paasdag 
 

10.00 uur: Eucharistieviering 
Zang: Samenzang 
 

Toetreding tot de katholieke 
kerk door twee volwassenen 

G
O

E
D

E
 W

E
E

K
 E

N
 P

A
S

E
N

 
Attentie! 
 
In de Goede Week komen de doordeweekse eucharistievieringen in de  
St. Antoniuskerk (donderdag om 09.00 uur) en in de St. Janskerk (vrijdag 
om 09.00 uur) te vervallen. 

 

Uit het Lucasevangelie 
 

Het was rond het zesde uur. 
Tot aan het negende uur werd het 
donker in heel die streek, want er 

kwam een zonsverduistering. 
Het voorhangsel van de tempel 

scheurde middendoor. 
Toen riep Jezus luidop: 
“Vader in uw handen  

leg ik mijn geest.” 
Na deze woorden gaf Hij de geest. 
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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 
 

2e Zondag van Pasen: Beloken Pasen  
 
 

Za 27 apr  18.30 St. Antonius* 
Gezinsviering 
Eerste Heilige 
Communie 

Samenzang 
 
 

Zo 28 apr 10.00 H. Bartholomeus* 
(De Schakel) 

Samenzang 
 

Zo 28 apr  10.00 St. Jan* 
 

Samenzang 
met koor 

 

* Collecte Curicó (Chili) 
 
3e Zondag van Pasen 
 
 

Za 4 mei 18.30 St. Antonius 
 

Noisy People 

Zo 5 mei 10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 
 

Zo 5 mei 
 

10.00 St. Jan Gemengd 
koor St. Jan 

 
4e Zondag van Pasen 
 
 

Za 11 mei 18.30  St. Antonius* 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 12 mei 10.00 H. Bartholomeus* 
(De Schakel) 

Theresiakoor 
 

Zo 12 mei 10.00 St. Jan* 
 

Herenkoor 
St. Jan 

 

* Collecte Roepingenzondag 

 

5e Zondag van Pasen 
 
 

Za 18 mei 18.30  St. Antonius 
 

Noisy People 

Zo 19 mei 
 

10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Bartholo- 
meuskoor 

Zo 19 mei  
 

10.00 St. Antonius 
Eerste Heilige 
Communie 

Samenzang 

Zo 19 mei 
 

10.00 St. Jan Herenkoor 
St. Jan 

 

 
6e Zondag van Pasen 
 
 

Za 25 mei 18.30  St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 26 mei 10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 

Zo 26 mei 10.00 St. Jan  
Eerste Heilige 
Communie 

Samenzang 

 

 
Hemelvaart van de Heer 
 

Do 30 mei 10.00  St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 

Do 30 mei 
 

10.00 St. Jan 
 

Gemengd 
koor St. Jan 

 
7e Zondag van Pasen 
 
 

Za 1 jun  18.30 St. Antonius 
 

Noisy People 

Zo 2 jun 10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 
 

Zo 2 jun 
 

10.00 St. Jan 
 

Samenzang 
met koor 

 
Pinksteren 
 
 

Za 8 jun 18.30 St. Antonius Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 9 jun 10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Theresiakoor 

Zo 9 jun 10.00 St. Jan 
 

Gemengd 
koor St. Jan 

 
Tweede Pinksterdag: 
H. Maria, Moeder van de Kerk 
 
 

Ma 10 jun 11.00 St. Jan 
 

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

www.sintjanwaalwijk.nl 
 

 

 

Opstaan

 
 
Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus Christus, zijn opstaan uit de dood, de overwin-
ning van het leven op de dood. Toen mijn zoon nog heel klein was, vatte hij het verhaal van 
Goede Vrijdag en Pasen als volgt samen: “…en toen sloegen ze hem aan het kruis en ging hij 
dood. Maar hij ging maar een beetje dood, want 2 dagen later was hij weer levend.” Ik vraag 
me af hoe je een “beetje dood” kunt zijn en daarna weer levend. Ik geloof zelf dat je iemand 
laat herleven als je zijn ideeën laat herleven, als je in je eigen hart en ziel ruimte maakt voor 
iemands idealen, zijn gedachtegoed, zijn geloof. De laatste tijd denk ik regelmatig: “Wat zou 
Jezus doen, als hij nu in deze wereld zou leven?” Ik denk dat hij hetzelfde zou doen als 2000 
jaar geleden, want er is nog steeds veel mis in de wereld. Er is nog steeds onrecht en ongelijk-
heid. Er zijn nog steeds verschoppelingen, mensen worden buiten de samenleving geplaatst. 
Mensen worden op de vlucht gedreven en als ze aankloppen voor hulp is de herberg vol. 
Mensen worden gemarteld en vermoord, kinderen worden misbruikt, juist door mensen waarin 
ze rotsvast geloven. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus zou opstaan en opkomen voor deze 
mensen. Ik geloof dat hij de farizeeërs van deze tijd aan de kaak zou stellen. Zijn verdriet om 
alle misstanden zou peilloos diep zijn, maar hij zou er zich in geen geval bij neerleggen. De 
Jezus, in wie ik geloof, zou nooit zijn toevlucht nemen tot geweld. Hij zou niet de terrorist zijn 
die zijn ideale wereld wil bereiken door op bloederige wijze andere levens te vernietigen. Hij 
zou ook niet met woorden haat en verdeeldheid zaaien. Hij zou niet de opportunistische politi-
cus zijn die beloftes doet, die hij niet na kan komen. Hij zou zijn medemens niet kwetsen of 
veroordelen. Hij zou diegene zijn, die witte bloemen in tanklopen stopt. Hij zou vrede prediken, 
ook al moet hij tegen muren praten. Hij zou opnieuw opkomen voor de zwakkeren in onze 
samenleving, ook al zou hij zelf beschimpt en uitgelachen worden. Hij zou nooit wijken voor 
terreur of dictators. Hij zou trouw blijven aan zichzelf en zijn geloof. Maar Jezus leeft niet in 
2019 ……… of misschien toch wel? Misschien kunnen we met z’n allen zijn gedachtegoed laten 
herleven. Natuurlijk zijn we niet zo sterk als hij was; wij zijn slechts mensen met onze plus- en 
minpunten. Maar we kunnen wel opstaan voor onze medemens. We kunnen in het klein begin-
nen door even na te denken voor we ons oordeel over een ander uitspreken. We kunnen zoe-
ken naar eenheid in plaats van ons te laten verdelen. We kunnen opstaan tegen racisme en 
discriminatie in welke vorm dan ook. We kunnen oude ruzies de wereld uithelpen door elkaar te 
vergeven. We kunnen opstaan en, ook al is het nog zo moeilijk, “het spijt me” zeggen. We kun-
nen wat minder zwart/wit denken, maar in de kleur van ons hart. Ons hart, waarin misschien 
een stukje Jezus Christus leeft. 

 
Gerri 
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Bartholomeuskerk te Waspik 
 
Werkzaamheden in de kerk in 2019 
 
Eind vorig jaar zijn wij als Van Dinther bouw-
bedrijf gestart met de 2e fase om de verzakte 
vloer in de kerk te herstellen. Deze klus is 
een vervolg op de diverse klussen die hier de 
laatste jaren in en aan de kerk zijn uitge-
voerd. Op het moment van schrijven is het 
grondwerk gedaan en komen volgende week 
de boorpalen. 
 
In het verleden uitgevoerde 
werkzaamheden 
In het jaar 2010 is er een uitgebreide inspec-
tie uitgevoerd en bleek de vloer erg verzakt 
te zijn. Op sommige plaatsen zelfs 150 mm. 
De draagkracht van de ondergrond in het 
priesterkoor en schip blijkt niet voldoende te 
zijn, wat inhoudt dat het hoogaltaar 
gevaarlijk overhelt naar voren. De oplossing 
is het hele interieur demonteren en eruit, 
vloertegels en vlonders demonteren, nieuwe 
boorpalen en daarover een nieuwe vloer en 
alle interieur-stukken opnieuw plaatsen. Dit 
bleek zo’n grote restauratie te worden dat 
het financieel niet haalbaar was. In februari 
2015 wordt de kerk dan ook op last van de 
gemeente gesloten en de diensten verplaatst 
de pastorie. Er wordt een nieuw plan 
gesmeed. Dwars door de kerk komt een 
tijdelijke wand waardoor de kerk toch weer 
open kan voor de diensten en het hoogaltaar 
niet meer toegankelijk is. De oorzaak voor dit 
alles wordt buiten gevonden in de 
achterstallige onderhoudstoestand waar de 
kerk zich in bevond. In april 2016 wordt een 
aanvang gemaakt met de eerste fase van het 
werk, de buitenrestauratie. Hierbij worden 
goten, voeg- en metselwerk nagekeken en 
hersteld. In deze tijd wordt ook onderzoek 
gedaan hoe het hoogaltaar aan te pakken. 
Eind van dat jaar wordt er gestart met het 
herstellen van het priesterkoor. Na 
demontage en sloop van de vloer werden er 
nieuwe betonpalen geboord en een 
betonvloer overheen gestort, afgewerkt met 
de bestaande tegels. Het demonteren en 
monteren van het hoogaltaar was daar een 
huzarenstuk in. Toen het priesterkoor met 
altaar in de zomer 2017 weer was opge-
bouwd, viel het geen parochiaan op dat alles 
weg was geweest. En dat is het grootste 
compliment dat aannemer en bestuur samen 
kunnen krijgen. 

Voorbereiding 
Met de ervaring die we hebben opgedaan in 
het priesterkoor is begin 2018 een offerte ge-
maakt voor het aanpakken van het schip-
gedeelte. Geheel zoals het priesterkoor is 
aangepakt maar nu op een grotere schaal. 
Medio 2018 is er de opdracht en wordt afge-
sproken in november aan te vangen met de 
werkzaamheden. Gezien de drukte in de 
bouwwereld is de tijd tussen een opdracht 
uitschrijven en uitvoering van bijvoorbeeld 
de boorpalen zomaar 3 maanden. 
En zo geschiedde. Alle interieurstukken wer-
den bekeken en vastgelegd in maatvoering. 
Ter ondersteuning zijn er ook tientallen foto’s 
gemaakt welke als leidraad gelden voor de 
timmermannen en metselaars. Dit alles om 
ze op de precieze plaats en met dezelfde 
details te kunnen terugplaatsen. Het is een 
grote klus om later het hoogaltaar weer af te 
stoffen; dus werd er eerst een stofwand ge-
bouwd tussen schip en priesterkoor.  
 

 
Een tijdelijke opslag van alle interieurstukken 
werd gevonden in de nabij gelegen Theresia-
kerk welke gedeeld wordt met een metsel-
scholing. Om de houten onderdelen in dezelf-
de klimaatconditie te houden, is in de opslag 
ook een kachel geplaatst en worden met een 
thermometer de temperatuurschommelingen 
nauwlettend gevolgd. 
 

Start werkzaamheden 
In de eerste week wordt er met man en 
macht gewerkt om de gehele kerk leeg te 
maken. In totaal zijn er 10 mensen die de 
banken losschroeven, naar buiten transpor-
teren, op een vrachtwagen laden en lossen in 
de Theresiakerk. 

Plaatsing 
stofwand 
tussen schip 
en priesterkoor 
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Daarna volgden de houten vlonders die 
degelijk waren opgelegd in een speciebedje 
en een plaatje asbest.  
 

 
 
 
 
Wat had dit voor invloed op de financiën en 
de planning? De opdracht voor de extra kos-
ten was al gauw gemaakt, maar de planning 
was lastiger. Week 13 staan de boorpalen 
gepland, afbestellen betekent circa 4 maan-
den later uitvoeren. Dus in week 13 de boor-
palen erin moest en zou doorgang vinden! 
 

Met de inventarisatie konden we op zoek 
naar een saneerder. Via het kerkbestuur was 
dit snel geregeld. Meteen werd er begonnen 
om een containment te bouwen.  
Dit is een afgesloten, luchtdichte ruimte 
zodat het asbest niet verder verspreid wordt. 
Met touwen werd een spinnenweb gemaakt 
op ca 3 meter hoogte door de gehele kerk. 

Op het touw kwam een plastic folie te liggen 
en geheel luchtdicht afgetaped. In de tussen-
tijd was de sloopvergunning al aangevraagd 
en op de dag na afkomen van de vergunning 
stond er al een grote container en waren 
mensen met witte overals al aan het sane-
ren. Het is dan al de derde week in februari 
als alle asbest verwijderd is en de plaats 
wordt vrijgegeven voor verdere werkzaam-
heden. 
 

De tegels uitnemen 
Na bestudering kwamen we erachter dat er 3 
verschillende afmetingen liggen welke enkele 
centimeters van elkaar verschillen. Varië-
rend van 51 tot 55 centimeter. De tegels lig-
gen elk op 4 moppen kalkspecie, dus grosso 
modo goed uit te nemen. Op de locaties waar 
dit lastig was werd in de voeg eerst een 
zaagsnede gemaakt om de spanning tussen 
de tegels weg te nemen. Met alle goede zorg 
zijn er toch nog veel gesneuveld. Tegels die 
al gebroken in het kalkbed lagen, tegels die 
ineens de helft dunner blijken te zijn en dus 
breukgevoeliger. Gaandeweg kun je je een 
goed beeld vormen hoeveel tegels we tekort 
komen. Ook door interne wijzigingen met 
banken en doopvont zijn er meer tegels no-
dig. Meteen worden de handelsondernemin-
gen in oude bouwmaterialen bezocht en 
monstertegels bekeken en vergeleken. De fo-
cus ligt hier bij dezelfde vorm, kleur, afme-
ting en randstructuur. De bestaande tegels 
hebben een vrij grove rand. De uitgekomen 
tegels worden meteen schoongemaakt en 
ontdaan van de mortelresten. De tegels wor-
den 1 voor 1 op een tempex plaat gelegd en 
met een hakhamer schoongehakt. De soort 
hamer is even aftasten, de luchthamer blijkt 
te hard te slaan en de elektrische is precies 
goed. Schoongemaakt en wel worden ze in 
kratten gestapeld, genummerd en klaargezet 
voor hergebruik. 
 

Opbouwen 
Nu de gehele kerk schoon is van asbest, de 
tegels en vlonders zijn verwijderd, begint het 
ontgraven. Want de nieuwe vloer is dikker 
dan de bestaande en ook komt er een dunne 
isolatielaag onder. Totaal een pakket van 35 
cm. De grond wordt met kleine loaders uit de 
kerk gereden. Belangrijk hierbij is dat er 
geen dieseluitstoot is. Tijdens het ontgraven 
wordt er ook controle gehouden op de uit-
komende grond. Zit hier nog iets waardevols 
in? Komen er nog bouwsporen tevoorschijn? 
Helaas is er niets meer gevonden dan wat  

Omdat de banken 
niet gestapeld kun-
nen worden, passen 
er slechts 4 tot 5 
stuks banken op de 
vrachtwagen en ge-
middeld 3 stuks op 
de bus met aanhan-
ger van wel 5 meter 
lang. Naast de ban-
ken worden ook de 
biechtstoelen, doop-
vont met hekwerk en 
diverse kleine onder-
delen voorzichtig ge-
demonteerd. Bij alle 
onderdelen is het be-
langrijk om het 
bouwwerk te begrij-
pen en te beredene-
ren waar het in el-
kaar gespijkerd is. 
Dit om tot een goede 
demontage te komen 
en zo weinig mogelijk 
te beschadigen. 

Ja, asbest haalde de 
positieve flow onder-
uit. Er kwam een in-
ventarisatie en wat 
onze angst al was, 
onder de houten 
vlonder van de ge-
hele kerkvloer waren 
asbestresten te vin-
den.  
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muntgeld onder de houten vlonders. Na het 
uitgraven kijken we naar een vlak zandbed 
waar we nu de maatvoering doen voor het 
uitzetten van het palenplan. Elke paal staat 
op een bepaalde locatie en heeft een eigen 
nummer. Totaal komen er 60 palen. Ze zijn 
gemiddeld 9 meter lang en hebben een dia-
meter van 30 cm. De draagkracht van 1 paal 
is 25000 kg. Als de palen in de grond zitten 
wordt de vloerisolatie aangebracht. Meteen 
daarna wordt de vloerwapening gelegd.  
Onderin en bovenin de vloer komt wapening. 
De basis is een staalmat met staven van 8 
mm doorsnede en mazen van 10 cm. Bij elke 
paal komt wat extra bijlegwapening. De ko-
lommen en buitenmuur moet worden voor-
zien van een 1 cm dikke schuimband. De 
reden is dat de vloer vrij kan krimpen en 
uitzetten. Tussen de wapening worden de 
nieuwe elektraleidingen geknoopt. Leidingen 
voor stroomvoeding maar ook voor de ring-
leiding en geluidsboxen. 
En dan beton, 20 cm dikke vloer door de ge-
hele kerk. Belangrijk is de vochthuishouding. 
Met het beton komt er ook 12 kub water in 
de kerk. Deels blijft dit in de betonvloer, 
nodig voor de uitharding, en deels verdampt 
dit. Dus een goede ventilatie is dan op z’n 
plaats. In de tijd dat de vloer kan uitharden 
wordt het stucwerk onderzocht. Alle wanden 
wor-den met een stuk metaal afgeklopt op 
zoek naar loszittend stucwerk. Dit komt veel 
voor onder ramen door condens en vroegere 
daklekkages. De enige remedie is afhakken 
van de mortel en een nieuwe stuclaag aan-
brengen. Daarna zal de kerk ook geschilderd 
worden in de kleurstelling zoals gestart in het 
priesterkoor. 
 

Tegels, vlonders en interieur 
Nu de vloer nagenoeg droog is kunnen de 
tegels weer gelegd worden in een speciebed 
met een dikte van 5 cm. De dikte is om de  
uiteenlopende tegeldiktes in op te vangen. 
Na de tegels volgen ook de houten vlonders. 
Deze zijn opgebouwd uit houten ribben op de 
betonvloer met daarop grenen delen met 
messing en groef. Als laatste volgt het her-
plaatsen van de interieurstukken. “Hoe zat 
het ook alweer” is dan wat je in gedachten 
hebt. Gelukkig helpen de foto’s en opmeet-
tekeningen ons. De laatste week zullen we 
nog wat opruimen en schoonmaken en kan 
de kerk weer door de parochie in gebruik  
genomen worden.  
Naar verwachting zullen de werkzaamheden 
in november klaar zijn. 

12 ½-jarig Jubileum  
diaken Anton van Diessen 
 

 

 
 
Op zaterdag 4 november 2006 mocht onze 
diaken Anton van Diessen, de diakenwijding 
ontvangen uit handen van mgr. Hurkmans, 
de voormalige bisschop van ’s-Hertogen-
bosch. Medewijdelingen waren de priester-
studenten Ewald Kamphuis en Alain Holvoet.  
 
Anton kreeg zijn eerste benoeming voor de 
‘Bernse Maas’-parochies: Heusden, Herpt en 
Hedikhuizen. Vanwege de ziekte van pastoor 
Stuart Allan –extra hulp in het pastoraat 
werd bijzonder welkom– kreeg hij vanaf 
1 januari 2009 een deeltijdbenoeming in 
Waalwijk. Vanaf 1 augustus 2011 werkt 
Anton voltijds in onze parochie.  
 
Velen hebben Anton leren kennen als een 
bevlogen en geliefd man. Vele families ken-
nen hem van de doop van een kind of klein-
kind, van een uitvaart van een dierbare, van 
de doop-, communie- of vormselvoorberei-
ding, huisbezoeken, bedevaarten, de Missen 
of anderszins.  
 
Wij, de leden van het pastorale team, doen 
nooit tevergeefs een beroep op hem en het is 
altijd prettig samenwerken met Anton. 
 
We willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. Vandaar dat wij op zondag 5 mei 
(4 mei leent er zich niet zo voor) tijdens de  
Mis in de St.-Jan aandacht geven aan dit 
jubileum. Na afloop van de viering is er gele-
genheid om Anton te feliciteren en om samen 
een kop koffie te drinken. 
 

Wij feliciteren Anton en zijn vrouw Jaqui van 
harte met dit jubileum en wij nodigen u uit 
om op zondag 5 mei de Mis met ons te 
vieren. 
 

Pastoor Dorssers 
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Parochiekroniek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door het sacrament van het H. Doopsel 
worden/werden in onze parochiegemeen-
schap opgenomen: 
 

17 maart 2019 – St. Antoniuskerk 
Sylvano Vogels, zoon van Raymond Vogels 
en Whitney van Roij 
 

17 maart 2019 – St. Antoniuskerk 
Tess Heeren, dochter van Kay Heeren en 
Patty IJpelaar 
 

23 maart 2019 – St. Antoniuskerk 
Elise Pul, dochter van Kevin Pul en  
Samanta Vermeulen 
 

28 april 2019 – St. Janskerk 
Rafaël Rorije, zoon van Danny Rorije en 
Laura Kohler 
 

 
Inzegening kerkelijk huwelijk 
 

10 mei 2019 – St. Janskerk 
Dylan van Diessen en Joyce Vugts 
 
Onze hartelijke gelukwensen 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

14 februari 2019 – St. Janskerk 
Han van Rooij    77 jaar 
 

25 februari 2019 – St. Antoniuskerk 
Mien Schapendonk – de Peffer 89 jaar 
 

07 maart 2019 – St. Janskerk 
Johanna van Baardwijk – de Jong  86 jaar 
 

20 maart 2019 – St. Janskerk 
Frans Leenheers   84 jaar 
 

21 maart 2019 – St. Janskerk 
Zus van de Ven – Verhoeven 91 jaar 
 

25 maart 2019 – St. Janskerk 
Sjan Orban – Mutsaers  93 jaar 
 

26 maart 2019 – St. Janskerk 
Bert de Crom    82 jaar 
 

27 maart 2019 – St. Janskerk 
Jos Koevoets    95 jaar 
 

30 maart 2019 – St. Janskerk 
Erna van Gastel – Schützner 83 jaar 
 
Mogen zij rusten in vrede 
 

De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen 

die wij zo graag herhalen. 
In bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Oorlogsmonument 
 
Het oorlogsmonument aan de Burg. 
Moonenlaan is een monument ter 
nagedachtenis aan alle Waalwijkers die 
zijn omgekomen tijdens de bezetting in 
het bijzonder aan burgemeester Moonen, 
die tijdens de oorlog door de bezetter is 
gefusilleerd.  
 
Het monument is ontworpen door J.A. 
Raedecker. Het is een beeld van een 
mannenfiguur, ineenstortend na een 
fusillade. 
 

http://waalwijkwiki.nl/wiki/Oorlogsmonument 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/John_R%C3%A4de
cker 

 

 

Koffie drinken  
St.-Antoniuskerk 
 

Zaterdag 4 mei 2019 zal er 
na de eucharistieviering in 
de Sint Antoniuskerk geen 
koffie worden geschonken, 
omdat dit dan zou 
samenvallen met het 
moment van de 
dodenherdenking. 
 

Een week later, op 11 mei 
zal het maandelijkse kopje 
koffie na de viering wel 
geschonken worden.  
 

U bent van harte 
uitgenodigd! 
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Bedevaart naar Elshouts 
Wonderbare Moeder 
 

Dinsdag 7 mei 2019 ‘s avonds 
 
We gaan weer op pad 
 

Met de zeer geslaagde pelgrimage naar Els-
hout in mei van de afgelopen jaren nog in 
het achterhoofd, organiseert de parochie Sint 
Jan de Doper in mei 2019 opnieuw deze 
bedevaart. Op dinsdag 7 mei 2019 pelgri-
meren we weer naar Elshout.  
 
Parochianen en ook anderen zijn van harte 
welkom. Speciaal uitgenodigd om met ons 
mee te gaan zijn communicanten en vorme-
lingen van dit en voorgaande jaren, hun 
ouders, en de tienergroep. Ook zullen be-
woners van Antoniushof deelnemen. 
 
Pelgrimeren 
 

Pelgrimeren hoort bij het christelijk geloof. 
Vanaf de eerste eeuwen na Christus trokken 
Christenen naar Jerusalem om in de kerk van 
het Heilig Graf de palmtak te verwerven. 
Later in de middeleeuwen kwamen daar nog 
meer bestemmingen bij: Rome met de ge-
kruiste sleutels van Sint Pieter en, natuurlijk, 
Santiago de Compostella met de schelp van 
Sint Jacob. Behalve de ‘grote’ doelen waren 
er vele andere pelgrimsbestemmingen.  
 

Religieuze ervaring 
 

Je kunt als pelgrim niet om de religieuze 
ervaring heen. Soms heb je een ervaring 
waarvan je niet kunt geloven dat die toevallig 
is: een kerk waar je ineens snapt waarom je 
op reis bent gegaan. Je vindt inspiratie door 
je, bijvoorbeeld, aan te sluiten bij de vroom-
heid van de mensen onderweg, door een 
kaarsje aan te steken bij een heilige, door 
neer te knielen in een kerk. Die dingen doen 
wat met je. Op zijn minst zetten ze je aan 
het denken. En tijd om te denken heb je 
onderweg gelukkig in overvloed. Een pel-
grimstocht is een kans om ons geloof te ver-
diepen, inspiratie op te doen en de onder-
linge band te versterken. 
 

Meimaand 
 

Mei is in de katholieke traditie de Maria-
maand. Onze parochie besteedt in mei graag 
extra aandacht aan de devotie tot Maria. Een 
bedevaart naar een Maria-heiligdom hoort 

ook daarbij. Vanzelfsprekend raakt dit al 
onze parochianen, van jong tot oud, van 
communicanten en vormelingen tot ouderen, 
thuiswonend of in verzorgingshuizen. Samen 
gaan we op weg naar Maria. 
 

Elshout 
 

Elshout is een druk bezocht pelgrimsoord in 
de Langstraat. Volgens de legende zou de 
bedevaart zijn ontstaan nadat Maria op de 
Gaarsweide was verschenen aan een dorstige 
boer, en hem drinkwater had aangeboden. 
Hier is ook een kapel gebouwd. De eerste 
documentatie van een bedevaart naar 
Elshout dateert uit 1495. Elshout is nog altijd 
een populaire regionale bedevaartplaats, 
want elke meimaand bezoeken zo'n 25.000 
pelgrims O.L. Vrouw van Elshout. 
 

Gaat u mee? 
 

Er zijn mogelijkheden genoeg om op 
pelgrimstocht te gaan naar Maria in Elshout: 
te voet, op de fiets of, indien beide niet 
mogelijk zijn, met eigen vervoer. De parochie 
ziet u allen graag komen. Als gemeenschap 
krijgen we de kans om samen ons geloof uit 
te diepen met Maria in het middelpunt. Aan 
de bedevaart zijn geen kosten verbonden. 
 

Programma 
 

17.15 Verzamelen wandelaars bij pastorie 
Grotestraat 285 

17.30 Vertrek wandelaars naar Elshout 
18.00 Verzamelen fietsers op kerkplein bij de 

Sint-Jan 
18.15 Vertrek fietsers (op eigen gelegenheid) 
18.45 Aankomst wandelaars in Elshout 
18.45 Aankomst fietsers in Elshout 
18.45 Aankomst overige deelnemers in Elshout 
19.00 Eucharistieviering 
20.00 Samen koffie drinken in het Mariahuis 
20.30 Vertrek terug naar Waalwijk 
21.45 Aankomst wandelaars bij pastorie 

Grotestraat 
 

Mogen we ook op u rekenen op 7 mei? 
 

Opgave 
 

In onze kerken vindt u een opgaveformulier. 
U kunt het ook downloaden op onze website 
www.sintjanwaalwijk.nl of u belt met ons 
parochiecentrum 0416-333531 (ma. t/m do. 
9.00-12.30 uur). Het formulier mag naar één 
van onderstaande adressen: 
 

 Parochiecentrum: De Genestetstraat 1,  
  5144 SN Waalwijk 
 Oude pastorie Waspik: Kerkstraat 1c,  
  5165 CE Waspik 
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