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  Pastoor Dorssers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parochieblad

 

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

Jaargang 6 - juni 2019 
 
IBAN NL20 RABO 0156 5058 00 
KvK 74880322 
ANBI RSIN 823679251 
 
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 
KvK 74880144 
IBAN NL60 RABO 0132 0552 60 
ANBI RSIN 825777598 
http://pci.sintjanwaalwijk.nl 
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Sint Jan de Doper
 

Pinksteren 

 

Uit de handelingen der Apostelen 2,1-11 
 
Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op de-
zelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er 
een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten wa-
ren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek 
en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij 
waren allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te 
spreken in vreemde talen, naar gelang de Geest hun te 
vertolken gaf.  
Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die afkom-
stig waren uit alle volken onder de hemel. Toen dat geluid ont-
stond liepen die te hoop en tot hun verbazing hoorde iedereen 
hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol 
verwondering: “Maar zijn allen die daar spreken dan geen 
Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort 
spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, 
bewoners van Mesopotamië, van Juda en Kappadócië, van 
Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied 
van Libië bij Cyréne, de Romeinen die hier verblijven, Joden 
zowel als proselieten, Kreténzen en Arabieren, wij horen hen in 
onze eigen taal spreken van Gods grote daden.” 

https://pci.sintjanwaalwijk.nl/
https://www.sintjanwaalwijk.nl/
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Pastoorswisseling 
 
Roepingenzondag 
 
Op de vierde zondag van Pasen, roepingen-
zondag, lezen we in de H. Mis over de Goede 
Herder. Op die dag denken we bijzonder na 
over roepingen. Dat kan ook de roeping tot 
het huwelijk of de roeping als christen zijn. 
Meestal staan we daar (jammer genoeg) niet 
zo bij stil.  
 
Op Roepingenzondag bidden we vooral om 
de bijzondere roepingen, namelijk tot het 
priesterschap, het diaconaat en het religieuze 
leven.  
 
Voor alle vormen van roeping geldt dat het 
belangrijk is goed te luisteren naar het spe-
ciale verlangen diep in je hart. Duurzame 
keuzes kun je maken als je naar dat verlan-
gen luistert. Immers als christen geloven wij 
dat de goede God zelf dit verlangen in je hart 
legt.  
 
Je mag beseffen dat je dáár gelukkig wordt, 
waar God je wil hebben, dáár waar jij God en 
waar God jou kan vinden. Ik gun het ons al-
lemaal: dat we, in gebed, ons bewust mogen 
worden van het plan dat de Goede God in 
onze persoonlijke diepste kern heeft gelegd. 
Dat we erop mogen ingaan en ten diepste 
onze vervulling mogen vinden.  
 
Het was frappant dat ik juist in dat weekend, 
het weekend van 11 en 12 mei, heb mee-
gedeeld dat de bisschop mij per 1 juli 2019 
ontslag verleent als pastoor van de parochie 
Sint Jan de Doper te Waalwijk en Waspik als 
deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-
Zaltbommel. 
 
 

Religieus leven 
 
Sinds tientallen jaren, dan weer wat meer, 
dan weer wat minder, is de gedachte aan 
religieus leven bij me. Mijn sabbatsverblijf bij 
de norbertijnen in de Abdij van Heeswijk in 
2015 deed mij goed. Het bracht rust en wek-
te tegelijkertijd het verlangen naar religieus 
leven weer op: een weg om tot God te 
komen, waarvan ik mij steeds meer ben 
gaan afvragen of het niet ook mijn weg is. 

In de laatste jaren ben ik 
bekend geraakt met de 
Orde der Predikers (Domi-
nicanen). Ik heb er men-
sen leren kennen, heb de 
ontwikkelingen gevolgd, 
was bij professies en wij-
dingen, bezocht verschei-
dene huizen.  
 
Ook dat versterkte het oude verlangen. Zo-
danig dat twee goede vrienden, onafhankelijk 
van elkaar, na jaren van gesprekken, mij 
rond Kerstmis het laatste zetje gaven om 
stappen te zetten.  
 
Eind februari was ik met onze bisschop in ge-
sprek, en ik vertelde hem van mijn verlan-
gen. De bisschop was verrast, noemde mijn 
vertrek een groot verlies voor het bisdom, 
maar werkte desondanks toch ruiterlijk mee 
aan mijn overgang naar de orde, waar ik in-
middels ben toegelaten.  
 
 
Dominicanen 
 
De orde van de dominicanen is 800 jaar oud. 
Sinds de stichting door de heilige Dominicus 
de Guzmán, legt de orde zich toe op predi-
king en verkondiging. Niet zelden zijn domi-
nicanen verbonden aan universiteiten en 
vormingshuizen.  
 
De orde kent het vita mixta, het ‘gemengde 
leven’. Dit houdt in dat de orde leeft vanuit 
beschouwing (gebed en studie), maar haar 
taak heeft ten dienste van de verbreiding van 
het geloof. Dominicanen leven daarom niet in 
een slotklooster, maar in kleinere huizen, 
veelal in steden, dichtbij hun taken. Wanneer 
hun taak ten einde komt, sluit een huis 
veelal, om een vestiging elders, dicht bij een 
nieuwe taak, mogelijk te maken.  
 
De Nederlandse provincie heeft huizen in 
Rotterdam, Berg en Dal (bij Nijmegen), 
Huissen (bij Arnhem) en Zwolle. De provincie 
heeft in de afgelopen jaren een aantal jonge 
mensen weten te trekken, en zó is de orde, 
na jaren zonder intredingen, begonnen aan 
een veelbelovende doorstart.  
 
Intussen zie ik uit naar een noviciaatsperiode 
(een periode van ingroei) die ik ga beginnen. 
De orde stuurt mij daarvoor naar Duitsland.  
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Het is de bedoeling dat ik daarna terugkom 
naar Nederland. Een verdere studie ligt dan 
voor de hand, mogelijk in combinatie met 
andere taken.  
 
 

Opvolging 
 
In het weekend van 25 en 26 mei is bekend 
gemaakt dat onze bisschop per 1 juli 2019 
pastoor Jos Verbraeken benoemd heeft als 
nieuwe pastoor van de parochie Sint Jan de 
Doper te Waalwijk en Waspik en als nieuwe 
deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-
Zaltbommel. Op pagina 4 treft u nadere 
informatie aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankbaarheid 
 
U, de parochianen, zal ik zeker gaan missen. 
Toch laat ik de parochie met een gevoel van 
tevredenheid en dankbaarheid achter.  
 
Toen ik kwam was er van eenheid weinig 
sprake. De opgelegde fusie zette al snel veel 
onder spanning. Een ongelukkige complicatie 
was dat het bisdom (op basis van verkeerde 
gegevens) in eerste instantie een verkeerde 
keuze maakte ten aanzien van de gebouwen. 
Dat heeft de zaken enkele jaren bemoeilijkt.  
 
Ook wisselingen in het bestuur (onder andere 
door ziekte en overlijden) maakten de zaken 
complex.  
 
Intussen is er enorm veel veranderd. Er is 
rust en stabiliteit gekomen in onze parochie. 
We hebben een mooi pastoraal team, met 
een prima onderlinge band. Ons bestuur is 
op sterkte. We worden door vele vrijwilligers 
ondersteund.  
 
We hebben een eerste renovatie van de St.-
Jan achter de rug, we zijn bezig met de 
renovatie van de St.-Bartholomeus.  

Helaas moeten we afscheid nemen van de           
St.-Clemens, maar er komt een waardige 
herbestemming.  
 

 
 
Natuurlijk zal ik u, de vrijwilligers en de 
andere parochianen, gaan missen. Ik heb 
mooie momenten mogen meemaken in het 
persoonlijke pastoraat en in de hartelijke 
contacten met mensen.  
 
Het is ook niet dat ik omwille van, maar 
eerder ondanks het parochiewerk, Waalwijk 
verlaat. Met u ben ik gelovige en voor u 
mocht ik pastoor zijn.  
 
Graag dank ik u allen van harte voor de 
mooie tijd die ik hier met u heb mogen mee-
maken. Ik wens u een goede tijd toe met 
mijn opvolger. 
 
Pastoor Marcel Dorssers 

 
 

Afscheid en installatie 
 

Op zondag 23 juni, als wij het feest vieren 
van de patroon van onze parochie, wil pas-
toor Dorssers afscheid nemen van Waalwijk 
en Waspik, en wel in een H. Mis om 10.00 u 
in de St.-Jan. Na afloop van de viering is er 
gelegenheid om de pastoor de hand te 
schudden en gezamenlijk een kopje koffie/ 
thee te drinken.  
 

De vakantietijd leent zich niet zo voor een 
pastoorsinstallatie. Begin september lijkt 
daarom de meest logische keuze te zijn voor 
de installatie van de komende pastoor. Houdt 
u de berichten in de gaten. 
 
Het parochiebestuur 
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Nieuwe pastoor 
 
In het weekend van 25 en 26 mei is bekend 
gemaakt dat onze bisschop per 1 juli 2019 
pastoor Jos Verbraeken (51) benoemd heeft 
als nieuwe pastoor van de parochie Sint Jan 
de Doper te Waalwijk en Waspik en als 
nieuwe deken van het dekenaat Heusden-
Waalwijk-Zaltbommel. 
 
 
Pastoor Verbraeken 
 
Pastoor Verbraeken (1967) groeide op in het 
Twentse Glanerbrug, ten oosten van 
Enschede, nabij de Duitse grens. Hij studeer-
de aan de priesteropleiding van ons bisdom.  
 
Pastoor Verbraeken is enthousiast om in juli 
2019 aan de slag te gaan in onze parochie. 
Hij is voor velen geen vreemde, want vóór 
zijn priesterwijding in 1996 liep hij al stage in 
Waalwijk, met name in de St.-Antonius, 
St.-Bernadette- en St.-Clemensparochie. Na 
zijn wijding bleef hij nog een jaar (van 1 juli 
1996 – 1 juli 1997) als mede-pastor in 
Waalwijk. 
 

 

 
 
 

Daarna werd hij pastoor in het Land van 
Maas en Waal, in de dorpen Wamel, Dreumel 
en Alphen. Van 2002 tot 2005 was hij pas-
toor in Best, totdat hij in 2005 een studie-
opdracht kreeg: Kerkelijk Recht in het Duitse 
Münster. Hij combineerde dit met werk voor 
het officialaat van ons bisdom (de kerkelijke 

rechtbank). In 2008 rondde hij deze studie 
af.  
 
Zijn werk voor het officialaat bleef toen hij in 
2008 tevens tot pastoor benoemd werd in 
Esch. In 2013 werd hij pastoor in de parochie 
Laarbeek (Aarle-Rixtel, Beek en Donk, 
Lieshout en Mariahout).  
 
Een eerste gesprek met pastoor Verbraeken 
geeft mij vertrouwen voor de toekomst. Hij is 
blij met deze benoeming. Voorlopig blijft veel 
zoals het nu is. Een beproefde pastorale regel 
is immers, waar mogelijk, om het eerste jaar 
te gaan ‘zien’, het tweede jaar te ‘voorzien’ 
en het derde jaar ‘erin te voorzien’.  
 
Ik wens pastoor Verbraeken veel succes toe 
en een gelukkige tijd in Waalwijk en Waspik. 
En u wens ik een goede tijd toe met mijn 
opvolger, pastoor Verbraeken. 
 
Pastoor Marcel Dorssers 

 

Patroonsfeesten 
 
 13 juni: H. Antonius van Padua 
 24 juni: St. Jan de Doper 
 24 augustus: H. Bartholomeus 
 

 
 
 
 
 
 

 
H. Antonius 
van Padua 

 
 

Antonius van Padua (Lissabon, 15 augustus 
1195 – Padua, 13 juni 1231), geboren als 
Fernando Martins de Bulhões in een rijke 
adelijke familie, was een minderbroeder die 
theoloog en kerkleraar was. Hij wordt als een 
belangrijke heilige beschouwd. 
Hij sloot zich in 1210 aan bij de augustijnen 
in Lissabon. In 1212 verhuisde hij naar 
Coimbra om niet langer door familieaangele-  
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genheden gestoord te worden in zijn geeste-
lijke ontwikkeling. Onder de indruk gekomen 
van de eerste martelaren van de minderbroe-
ders sloot hij zich in 1220 bij hen aan. Hij 
trok naar Noord-Afrika om aldaar het christe-
lijk geloof te verspreiden onder de moslims. 
Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië. 
Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forli tot 
priester gewijd. Veel mensen vonden door 
zijn toedoen de weg naar het katholieke ge-
loof. Op last van Franciscus van Assisi do-
ceerde hij theologie aan zijn medebroeders. 
In 1227 benoemde Johannes Parenti, de 
toenmalige generale overste van de minder-
broeders hem tot provinciale overste van de 
Romagna in Italië, waar hij van 1222 tot 
1224 reeds predikend had rondgetrokken. In 
1230 vroeg en kreeg hij zijn ontslag als pro-
vinciaal overste omdat zijn gezondheidstoe-
stand verslechterde. Hij stierf in 1231 en 
werd nog geen jaar later door paus Gregorius 
IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 
‘leraar van het evangelie’ tot kerkleraar uit-
geroepen. 
 
Rond zijn graf in Padua is de basiliek Basilica 
di Sant’ Antonio gebouwd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sint Jan 
de Doper 
 

Johannes was de zoon van Maria’s nicht  
Elisabet en de priester Zacharias. De on-
vruchtbare Elisabet werd door Gods toedoen 
zwanger. Zacharias geloofde het niet en werd 
stom. Hij kon pas weer spreken toen hij na 
de geboorte ‘Johannes’ (God is genadig) op 
een leitje schreef.  

Johannes trok zich al jong terug in de woes-
tijn van Judea, waar hij sober leefde, gekleed 
in een kamelenvel. Later begon hij bij de 
rivier Jordaan mensen te bekeren en te 
dopen. Ook Jezus liet zich dopen. Johannes 
herkende in hem de messias en sprak: ‘Zie, 
het lam Gods, dat de zonde der wereld weg-
neemt’. Later raakte Johannes in conflict met 
het hof, toen hij de relatie van koning Hero-
des met diens schoonzus Herodia veroordeel-
de. Herodias dochter Salome nam wraak. Na 
haar dans tijdens een feest vroeg ze als belo-
ning Johannes’ afgehakte hoofd. Ze kreeg 
het op een schaal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Heilige 
Bartholomeus 
 

 
Bartholomeus was een van twaalf apostelen 
van Jezus. Mogelijk werd hij door de apostel 
Filippus een volgeling van Jezus en trad hij 
na Diens dood en verrijzenis op als prediker 
in Armenië, Mesopotamië en Indië. In het 
midden van de eerste eeuw vond Bartholo-
meus in Albanopolis de dood doordat hij le-
vend werd gevild, waarna hij werd onthoofd.  
Zo heeft Michelangelo hem ook geschilderd 
op de wand van de Sixtijnse kapel.  
 
Relikwieën van Bartholomeus bevinden zich 
in de aan hem gewijde kerk, de San Bartho-
lomeo all’isola op het Piazza Isola Tiberino 
(Tiber-eiland) in Rome. Zijn schedel bevindt 
zich echter sinds 1238 in de Dom van 
Frankfurt.  
 
In de kunst wordt Bartholomeus doorgaans 
afgebeeld als een man die zijn huid als een 
mantel over zijn linkerarm draagt, vaak ook 
met een boek en een mes. Zoals alle aposte-
len wordt ook Bartholomeus als martelaar 
vereerd.   
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St.-Clemenskerk 
Baardwijk herbestemd:  
sociale voorzieningen 
 

 
 
 
Gebouwenplan 
 
Onze parochies in Waalwijk en Waspik zijn op 
1 januari 2013 gefuseerd tot de RK parochie 
Sint Jan de Doper. Het gewijzigde gebouwen-
plan, dat bij de fusie voorlag, voorzag in het 
openhouden van de St.-Jan, de St.-Antonius 
en de St.-Bartholomeus. Inmiddels zijn er 
renovaties uitgevoerd aan de St.-Jan en aan 
de St.-Bartholomeus om deze gebouwen 
toekomstbestendig te maken.  
 
Het gebouwenplan voorzag tevens in de her-
bestemming van het St.-Theresiacomplex en 
het St.-Clemenscomplex. Helaas noopt deze 
tijd tot herbestemming van kerkgebouwen. 
Liever zouden we kerken bouwen dan her-
bestemmen, dat spreekt voor zich. Toch zijn 
we tevreden dat we, nu het niet anders kan, 
naar onze mening, een zeer acceptabele her-
bestemming hebben gevonden voor de St.-
Clemenskerk, pastorie, zaaltje en Clemens-
pad. 

Herbestemming is geen eenvoudige zaak. Er 
moet immers rekening gehouden worden met 
een acceptabele functie die de gebouwen na 
herbestemming krijgen, er moet rekening 
gehouden worden met de gemeentelijke be-
stemmingsplannen en andere juridische za-
ken, er moet voldaan worden aan de normen 
die het bisdom stelt qua financiën en qua 
inventaris, en aan gerechtvaardigde wensen 
van aspirant-kopers moet zoveel mogelijk 
worden voldaan. Al met al vaak een puzzel.  
 
Vandaar dat herbestemming vaak een lang-
durig proces is. Met een gegadigde is het 
zoeken naar een goede modus. Dat vergt 
vaak veel inspanning en vindingrijkheid, af-
stemming met overheid, belanghebbenden, 
financiers et cetera. Komt het niet tot een 
oplossing, dan moet met een volgende gega-
digde weer van voren afaan begonnen wor-
den.  
 
 
Herbestemming 
 
Hoewel het verdrietig is dat het St.-Clemens-
complex haar kerkelijke status gaat verlie-
zen, zijn wij tevreden over het feit dat het 
complex een maatschappelijke bestemming 
gaat krijgen.  
 
Op 17 mei 2019 is het complex overgegaan 
naar Chopin Projects b.v. Initiatiefnemer van 
dit project is de heer Walther Coppens.  
 
Wij vinden het een opsteker voor de Baard-
wijkse gemeenschap dat de kerk gebruikt 
gaat worden, zodat deze toegankelijk blijft 
voor iedereen.  
 
Afhankelijk van diverse procedures is het de 
intentie dat in de kerk ruimte komt voor: 
 eerstelijnszorg (huisarts, fysiotherapie, 

apotheek, enzovoort) 
 “de woonkamer” met een horeca-

gelegenheid (restaurant/grand café) 
 ruimte voor buurthuisfuncties 
 woonzorgappartementen. 
 
Ook rondom de kerk zijn woonzorgapparte-
menten voorzien. De pastorie gaat dienst 
doen o.a. als kantoor voor de zorgorganisa-
tie.  
 
Overigens blijft het St.-Clemenskerkhof in 
eigendom van de parochie.  
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Laatste eucharistieviering: 
onttrekking aan de eredienst 
 
Inmiddels heeft het parochiebestuur onze 
bisschop verzocht de St.-Clemenskerk te 
onttrekken aan de eredienst. De bisschop 
heeft dit verzoek goedgekeurd. De laatste 
H. Mis in de St.-Clemens zal gevierd worden 
op zondag 1 september. Uiteraard zullen wij 
u op de hoogte houden van de concrete 
plannen dienaangaande.  
 
Nadat de St.-Clemens aan de eredienst ont-
trokken is zal ook de inventaris herbestemd 
worden. Enkele inventarisstukken zullen in 
de St.-Bartholomeuskerk in Waspik hun weg 
vinden. Enkele vaste inventarisstukken gaan 
naar kerken van andere parochies.  
 
Voor de herkenbare beelden wordt gedacht 
aan passende plaatsen in de St.-Jan. Enkele 
vrijwilligers uit de St.-Clemensgemeenschap 
hebben zich al gemeld om daarbij mee te 
denken en te helpen.  
 
Ten slotte 
 

De hele herbestemming blijft natuurlijk een 
zeer dubbele kwestie. Het gelovige hart zegt 
dat dit nooit zou mogen gebeuren. De St.-
Clemens is en blijft een fantastisch mooi 
kerkgebouw, waar velen dierbare herinnerin-
gen aan hebben. Huis van God – huis voor 
mensen.  
 
Het blijft een drama dat onze gebouwen, on-
danks inzet door velen, toch door te weinig 
mensen structureel ondersteund worden, in 
financiële zin en in de inzet van vrijwilligers-
werk.  
 
Dat er nu een goede maatschappelijke her-
bestemming komt, neemt iets van de pijn 
weg, maar kan de pijn alleen maar een 
beetje verzachten.  
 
Het parochiebestuur 

 

 

 

 

 
 

Kerkleden- en financiële 
administraties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het parochieblad van april 2019 hebben 
wij reeds melding gemaakt van het feit dat 
wij erg veel problemen ondervinden na de 
overgang naar een nieuw administratie-
systeem (conversie van Navision naar 
DocBase en Exact OnLine). 
 
Helaas moeten wij u melden dat de proble-
men nog lang niet zijn opgelost. De admini-
stratie van onze kerkleden in DocBase begint 
steeds meer op orde te komen, maar de 
financiële administratie in Exact OnLine laat 
nog erg veel te wensen over. Met name op 
het gebied van de “automatische incasso” 
voor het innen van uw kerkbijdrage verloopt 
nog erg slecht. Binnen allerlei geledingen (wij 
zelf, het bisdom, Exact en DocBase) wordt 
nog steeds gezocht naar oplossingen / aan-
passingen. 
 
Het kan dus voorkomen dat de incasso van 
uw kerkbijdrage door ons niet (altijd/alle-
maal) heeft kunnen plaatsvinden. Wij vragen 
daarvoor uw begrip. Het kan zomaar zijn dat 
wij de komende tijd “achterstallige incassi” 
gaan uitvoeren waarbij zoveel mogelijk in-
formatie in de omschrijving zal worden mee-
gegeven. Wilt u a.u.b. niet storneren (terug-
storten) want wij hebben iedere financiële 
bijdrage heel erg hard nodig! 
 
Indien de incasso op uw rekening ten onrech-
te door ons wordt gedaan, verzoeken wij u 
ons daarvan in kennis te stellen (liefst via de 
website:  
 
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/ 

 
danwel per brief). 
 
Wij vragen u nogmaals om begrip en hopen u 
in de eerstvolgende editie van dit parochie-
blad, na de vakantieperiode, positief te kun-
nen informeren. 
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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 
 

Pinksteren  
 
 

Za 8 juni  18.30 St. Antonius Gemengd 
Antoniuskoor 
 

Zo 9 juni 10.00 H. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 
 

Zo 9 juni  10.00 St. Jan 
 

Gemengd 
koor St. Jan 

 

 
Tweede Pinksterdag: 
H. Maria, Moeder van de Kerk 
 
 

Ma 10 juni 10.00 St. Jan 
 

Samenzang 

 
Drievuldigheidszondag 
 
 

Za 15 juni 18.30  St. Antonius* 
Patroonsfeest  
Sint Antonius:  
13 juni 

 Noisy 
People 

Zo 16 juni 10.00 H. Bartholomeus* 
(De Schakel) 

Theresiakoor 
 

Zo 16 juni 10.00 St. Jan* 
 

Herenkoor 
St. Jan 

 

* Collecte Curico 
 

Sacramentszondag 
 
 

Za 22 juni 18.30  St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 23 juni 
 

 St. Bartholomeus 
Attentie! 
De Eucharistie-
viering komt te 
vervallen. 

 

Zo 23 juni 
 

10.00 St. Jan 
Afscheid 
pastoor-deken 
M. Dorssers 
 

Patroonsfeest  
St. Jan de 
Doper: 
24 juni 

Gemengd 
koor St. Jan 

 

 
13e Zondag van Pasen 
 
 

Za 29 juni 18.30  St. Antonius 
 

Samenzang 

Zo 30 juni 10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 

Zo 30 juni 10.00 St. Jan  
 

Samenzang 
met koor 

 

 
14e Zondag door het jaar 
 

Za 6 juli 18.30  St. Antonius 
H. Mis m.m.v. 
Tienerpastoraat 

Noisy People 

Zo 7 juli 
 

10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 

Zo 7 juli 
 

10.00 St. Jan Gemengd 
koor St. Jan 

 
15e Zondag door het jaar 
 
 

Za 13 juli  18.30 St. Antonius 
 

Gemengd 
Antoniuskoor 

Zo 14 juli 10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 
 

Zo 14 juli 
 

10.00 St. Jan Samenzang  

 
16e Zondag door het jaar 
 
 

Za 20 juli 18.30 St. Antonius Samenzang 
 

Zo 21 juli 10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 

Zo 21 juli 10.00 St. Jan Samenzang 

 
17e Zondag door het jaar 
(Bedevaart Heusden-Kevelaer) 
 
 

Za 27 juli 18.30 St. Antonius 
 

Samenzang 

Zo 28 juli 
 

10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 

Zo 28 juli 10.00 St. Jan Samenzang 
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18e Zondag door het jaar 
 
 

Za 3 aug 18.30 St. Antonius 
 

Samenzang 
 

Zo 4 aug 
 

10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 

Zo 4 aug 10.00 St. Jan Samenzang 
 

 

19e Zondag door het jaar 
 
 

Za 10 aug 18.30 St. Antonius 
 

Samenzang 
 

Zo 11 aug 
 

10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 

Zo 11 aug 10.00 St. Jan Samenzang 
 

 

Maria Tenhemelopneming 
 
 

Do 15 aug 09.00 St. Antonius 
 

Samenzang 
 

 

20e Zondag door het jaar 
 
 

Za 17 aug 18.30 St. Antonius 
 

Samenzang 
 

Zo 18 aug 
 

10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 

Zo 18 aug 10.00 St. Jan Samenzang 
 

 

21e  Zondag door het jaar 
 
 

Za 24 aug 18.30 St. Antonius* 
 

Samenzang 
 

Zo 25 aug 
 

10.00 St. Bartholo-
meus*  
(De Schakel) 
Patroonsfeest  
St. 
Bartholomeus:  
24 augustus 
 

Bartholo-
meuskoor 

Zo 25 aug 10.00 St. Jan* Herenkoor 
St. Jan 
 

 

* Collecte Miva 
 
 
 
 
 
22e Zondag door het jaar 
 
 

Za 31 aug 18.30 St. Antonius 
 

Samenzang 
 

Zo 01 sep 
 

10.00 St. Bartholomeus 
(De Schakel) 

Samenzang 
 

Zo 01 sep  St. Jan 
Attentie! 
De H. Mis komt 
te vervallen 

 

Zo 01 sep 10.00 Onttrekking 
aan 
de eredienst  
van de Sint 
Clemenskerk 
 

Nadere 
informatie 
volgt. 

Bijeenkomst nabestaanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op woensdag 12 juni a.s. willen de leden van 
de ‘Bezoekgroep nabestaanden’ en het pasto-
rale team u van harte uitnodigen voor een 
ontmoeting met medeparochianen die nu 
leven met het gemis van hun overleden part-
ner. Wij hebben ervaren dat het goed voelt 
om samen te komen om hen te gedenken.  
 

Wij willen u welkom heten om 14.00 uur in 
het parochiezaaltje van de St.-Antoniuskerk 
en beginnen met koffie/thee om even met 
elkaar kennis te maken.  
 

Wij houden daarna in de dagkerk een korte 
bijeenkomst en steken een kaarsje aan voor 
onze overledenen. Er wordt wat gelezen en 
gebeden.  
 

Daarna kunt u onder het genot van een 
drankje met anderen op een ongedwongen 
manier samenzijn. Sluiting van de middag 
om 16.00 uur. 
 

Wij hopen u op deze middag welkom te 
mogen heten. Als u wilt/kunt komen, kunt u   
ons dit laten weten d.m.v. het invullen van 
onderstaand strookje. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Bezoekgroep nabestaanden 
en het pastorale team 
 

............................................... 
 
Bijeenkomst nabestaanden 
woensdag 12 juni 2019 
 

 
Naam: ……………………………………………………………. 
 
 

Adres: ……………………………………………………………. 
 
Zal op deze middag aanwezig zijn. 
 
Graag inleveren vóór 7 juni 2019 op het 
parochiecentrum, De Genestetstraat 1,  
5144 SN Waalwijk 
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Parochiekroniek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door het sacrament van het H. Doopsel 
worden/werden in onze parochiegemeen-
schap opgenomen: 
 
06 april 2019 – St. Janskerk 
Romy Villarreal Torres, dochter van Ronald 
Villarreal Torres en Pamela van Zijl 
 
21 april 2019 – St. Janskerk 
Nigel Wijkmans, zoon van Rico Wijkmans en 
Doborah van Overdijk 
 
21 april 2019 – St. Janskerk 
Givano van Overdijk, zoon van Alexander van 
Overdijk en Mandy Burg 
 
26 mei 2019 – St. Janskerk 
Kay Laros, zoon van Erwin Laros en Marina 
Bosschee 
 
09 juni 2019 – St. Janskerk 
Daan Klerks, zoon van Tom Klerks en Yvette 
van Hoof 
 
23 juni 2019 – St. Janskerk 
Vic Doppen, zoon van Tomas Doppen en 
Tharys van Deijzen 
 
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: 
 

01 april 2019 – Crematorium Maaslanden 
Toon Leijtens    79 jaar 

03 april 2019 – Hervormde kerk Waspik 
i.v.m. renovatie St. Bartholomeuskerk 
Wim Kools    94 jaar 
 
13 april 2019 – St. Janskerk 
Piet de Louw    87 jaar 
 
15 april 2019 – Hervormde Kerk Waspik 
i.v.m. renovatie St. Bartholomeuskerk 
Annie de Zeeuw – Kraaikamp 92 jaar 
 
24 april 2019 – Crematorium Maaslanden 
Piet van den Hout   89 jaar 
 
25 april 2019 – St. Antoniuskerk 
Tini van Lier    79 jaar 
 
02 mei 2019 – St. Clemenskerk 
Nelly Vesters – Vrinten  97 jaar 
 
06 mei 2019 – Crematorium Maaslanden 
Piet Braat    78 jaar 
 
16 mei 2019 – Hervormde kerk Waspik  
i.v.m. renovatie St. Bartholomeuskerk 
Jo Savelkouls – Verschure  94 jaar  
 
21 mei 2019 – St. Antoniuskerk 
Kees van Tuijl   71 jaar 
 
24 mei 2019 – St. Antoniuskerk 
Dymphie Kuis – van de Wiel 88 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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

“(Naam), 
ik doop u  

in de naam 
van de Vader  
en de Zoon  

en de Heilige 
Geest.” 
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Einde Theresiakoor 

 
Ontstaan 
 

Na bijna 90 jaar als Theresiakoor te hebben 
gezongen, is er onlangs een eind aan geko-
men. Het koor is destijds begonnen als 
mannenkoor. Later werd er ook een dames-
koor opgericht. Door terugloop van het aan-
tal koorleden zijn deze twee koren samen-
gevoegd.  
 
Enkele gebeurtenissen 
 

Veel parochianen zijn in de loop der jaren lid 
geweest van deze koren. Hierbij vernoem ik 
mevr. Van Weesenbeek, 92 jaar, die 47 jaar 
koorlid was. Zij heeft hiervoor een Gregorius-
speld en oorkonde ontvangen toen zij 40 jaar 
bij het koor was. Dhr. Gerard van Dongen 
was ruim 60 jaar lid. Hij heeft hiervoor de 
pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et 
Pontifice ontvangen. Dhr. en mevr. Jos en 
Zus Verduin vierden hun 60-jarig huwelijk in 
huiselijke kring. Als koor hebben wij hen een 
aubade gebracht. Een mooier cadeau hadden 
wij hen niet kunnen geven. Op de receptie 
van het gouden bruidspaar dhr. en mevr. 
Anton en Anny Visser kwam onverwachts 
pastoor Dorssers binnen. Anny kreeg daar de 
Gregoriusspeld van 40 jaar lidmaatschap 
opgespeld. Dit zijn enkele van de vele 
Gregoriusspeldjes die zijn uitgedeeld.  
 
Afname aantal leden 
 

Ton van Alphen, onze organist, is ons twee 
jaar geleden plots ontvallen. Hij heeft ruim 
40 jaar ons koor begeleid. Dat heeft een 
grote impact op ons koor gehad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele maanden geleden overleed onze voor-
zitter, dhr. Johan Wagemakers, plotseling. 
We moesten hierdoor twee sterke personen 
missen. Het koor bestond toen nog maar uit 
13 leden en had geen voltallig bestuur meer. 
Daarnaast kregen wij vanuit het parochie-
bestuur te maken met bezuinigingen. Dat 
betekende minder uren of avonden repete-
ren. Alles bij elkaar vraag je je dan af of het 
nog rendabel is om door te gaan met gemid-
deld 10 personen op de repetitieavonden. De 
organist en dirigent besloten onlangs hun 
hun ontslag in te dienen.  
 
Afscheidsavond 
 

Het opheffen van het koor is vanzelfsprekend 
jammer voor onze trouwe kerkgangers, want 
opluistering van een zondagviering elke 
maand mét een koor draagt toch iets bij. Ons 
koor heeft ook de gezangen bij vele uitvaar-
ten mogen verzorgen. Daarnaast was het 
koor present bij de Zonnebloemvieringen met 
Kerst en Pasen en de Nationale Ziekendag.  
Nadat we besloten hebben eind april 2019 te 
stoppen, is ons door het parochiebestuur een 
afscheidsavond aangeboden. Hierbij waren 
ook pastoor Dorssers, pastor Minh en vrijwil-
ligers van onze parochie aanwezig. Na het 
uitspreken van een woord van dank en nadat 
wij tot slot nog eenmaal het Theresialied  
hebben gezongen, werd ons door pastoor 
Dorssers een oorkonde, een mooie kaars en 
een roos aangeboden. Hiermee kwam – op 
deze moeilijke avond – een einde aan het 
Theresiakoor.  
 
Namens het koor bedank ik u voor het ver-
trouwen dat u altijd in ons heeft gehad. 
 
Dimphy Ottevanger  
 

K
o

re
n

 

Binnen onze parochie zijn vijf koren actief 
die een bijdrage leveren aan een goed-
verzorgde liturgie. De grote diversiteit van 
koren toont de kerkmuziek in z’n volle 
breedte. Ieder die belangstelling heeft om 
te zingen en zich gemotiveerd voelt, kan 
zich aansluiten. 
 
Contact 
 

St. Antoniuskerk – Waalwijk 
 

 Gemengd Antoniuskoor 
  Mevr. A. Leijtens,  O416-338073 
 

 Koor Noisy People 
  Mevr. L. van Laarhoven,  0416-341703 
 

St. Janskerk – Waalwijk 
 

 Gemengd koor St. Jan 
  Dhr. P. Kneepkens,  0416-341790 
 
St. Bartholomeuskerk – Waspik 
 

 Capella St. Caecilia (Bartholomeuskoor) 
  Mevr. Zijlmans,  0416-313836 
 

 Koor The Future 
  Mevr. A. Claassen-Verschure, 
   0416-319456 
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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 
 
 
 
Parochieblad  
in 2019/2020 
 

In het werkjaar 2019/2020 
kunt u ons parochieblad 
verwachten op onderstaande 
data: 
 

 Begin werkjaar  
  10-11-12 september 2019 
 

 Allerheiligen/Allerzielen  
  29-30-31 oktober 2019 
 

 Kerstmis  
  17-18-19 december 2019 
 

 Veertigdagentijd 
  18-19-20 februari 2020  
 

 Goede Week en Pasen  
  31 maart / 1-2 april 2020 
 

 Pinksteren 
  26-27-28 mei 2020 
 
Geen parochieblad in de 
vakantiemaanden juni, juli en 
augustus. 
 
 
 

Vooraankondiging 
Vrijwilligersavond 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Als dank voor uw inzet willen 
wij u wederom uitnodigen 
voor onze vrijwilligers-
bedankavond. Deze zal ge-
houden worden in Zalencen-
trum Zidewinde in Sprang-
Capelle op woensdagavond 
23 oktober 2019. Verdere 
informatie en uitnodiging 
treft u aan in het parochie-
blad van september. Zet u 
deze avond alvast in uw 
agenda? Met velen maken we 
er dan weer een gezellige 
avond van. 
 

Met vriendelijke groet, 
Commissie medewerkers en 
vrijwilligers 
 
Opgeven van 
misintenties 
 

Misintenties kunnen opgege-
ven worden op enkele manie-
ren. U kunt hiervoor terecht 
op het parochiecentrum in 
Waalwijk en op de Oude 
Pastorie in Waspik op de 
bekende openingstijden (zie 
colofon).  
 
Ook is het mogelijk via e-mail 
intenties op te geven of mid-
dels een envelop, die u ach-
ter in de kerk kunt vinden. 
Vermeld u daarbij wel de 
gegevens voor de betreffende 
intentie en zorgt u voor de 
betaling van € 11,-. 
 
Met ingang van week 25, dus 
vanaf zondag 16 juni, geldt 
dat een intentie, die opgege-
ven wordt vóór dinsdag-
avond, ook vermeld zal wor-
den op de website voor het 
daaropvolgend weekeinde. 

Wij verzoeken u vriendelijk 
bij het opgeven van intenties 
hier rekening mee te houden.  
 

Spreekuur Waspik 
 

Tijdens de komende zomer-
vakantie vervallen de spreek-
uren in de Oude Pastorie van 
Waspik en wel van 9 juli t/m 
20 augustus. Wanneer u uw 
misintenties in de eerste helft 
van de week deponeert in de 
brievenbus van de pastorie 
worden ze als gebruikelijk 
verwerkt. Op dinsdag 27 au-
gustus starten de spreekuren 
weer. 
 

Anny van Vugt-Kloosterman 
 

Rondleidingen St. Jan 
 

Heeft u als school, vereni-
ging, familie of bedrijf inter-
esse in een groepsrondlei-
ding? 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 dek-
king van de kosten en als 
bijdrage aan de restauratie-
kosten wordt gewaardeerd. 
Neem voor het maken van 
een afspraak voor een rond-
leiding 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 telefoonnum-
mer 0416-333531 
 

Opbrengst 
Vastenactie 2019 
 

Vastenactie steunt in 2019 
waterprojecten in Niger, 
Congo, Sierra Leone, Nica-
ragua en Indonesië. Infil-
tratiesystemen, putten, pom-
pen of opslagtanks zijn op-
lossingen die schoon water 
brengen bij de mensen die  

K
o

rt
 

https://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
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het nodig hebben. De op-
brengst van de collecte, die 
in het weekend van 6/7 april 
in onze parochiekerken werd 
gehouden, bedroeg € 992,70. 
Hartelijk dank voor uw 
bijdrage! 
 

Opbrengst collecte 
Curicó – Chili 
 

Onze parochie heeft al sinds 
1980 een band met een arme 
volkswijk in de stad Curicó in 
Chili. Jaarlijks verzorgen we 
kerstpakketten voor de aller-
amsten in de parochie Cristo 
Resucitado en ondersteunen 
we studenten met een bijdra-
ge in hun studiekosten. De 
opbrengst van de kerkdeur-
collecte (27 en 28 april jl.) 
bedroeg € 346,30. De eerst-
volgende collecte voor Curicó 
zal worden gehouden in het 
weekend van 15/16 juni a.s. 
 

Prettige vakantie! 
 

Het belang van vakanties is 
vanaf het begin van de twin-
tigste eeuw enorm toegeno-
men, zeker in de Westerse 
wereld. In de rijke landen 
was sinds ongeveer 1970 
voor veel mensen voldaan 
aan de voorwaarden om op 
vakantie te gaan: de beschik-
baarheid van vervoersmidde-
len  (auto, trein, vliegtuig), 
voldoende financiële midde-
len, voldoende vrije tijd en  
– voor zover het buitenlandse 
vakanties betreft – niet al te 
ingewikkelde grensformalitei-
ten.  
 

Ook de pastores en parochie-
medewerkers gaan met 
vakantie (vrije tijd in de ei-
gen omgeving) of op vakan-
tie (men vertrekt naar andere 
oorden). Iedereen vult deze 
periode anders in. Ook de 
redactie van het parochieblad 
begint aan de zomerstop.  
 
Prettige vakantie voor 
iedereen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voortgang opknapbeurt 
H. Bartholomeuskerk - Waspik 

Begin april werden de eerste stappen gemaakt voor een 
degelijk fundament onder de vloer. Met een enorme machine 
werden 64 gaten tot een diepte van 9 meter in de grond ge-
boord. Pas op die diepte is de grond stabiel. Het ontstane 
gat werd gevuld met beton. De draagkracht van 1 paal is 
25.000 kg. Hierna kon begonnen worden met het aanbren-
gen van vloerisolatie. Vervolgens kon de vloerbewapening 
gelegd worden. Tussen de bewapening werden de nieuwe 
elektraleidingen geknoopt; leidingen voor stroomvoeding 
maar ook voor de ringleiding en geluidsboxen. En dan beton 
voor de 20 cm dikke vloer door de hele kerk. In de tijd die 
nodig was voor het uitharden van de vloer werd het stuc-
werk van de wanden onderzocht. Waar nodig moet een 
nieuwe stuclaag worden aangebracht. Later zal de kerk ook 
geschilderd worden in de kleurstelling zoals gestart in het 
priesterkoor. 
 

Tegels, vlonders en interieur 
Als de vloer nagenoeg droog is, kunnen de tegels weer ge-
legd worden in een speciebed met een dikte van 5 cm. De 
dikte is nodig om de uiteenlopende tegeldiktes op te vangen. 
Na de tegels volgen ook de houten vlonders waar de kerk-
banken op vastgeschroefd worden. 
 

Als laatste volgt het herplaatsen van de interieurstukken. 
“Hoe zat het ook alweer?” is dan wat je in gedachten hebt. 
Gelukkig helpen de foto’s en opmeettekeningen hierbij.  
De laatste week is nodig voor opruimwerkzaamheden en 
schoonmaken en dan kan de kerk – na vele maanden van 
specialistisch werk – weer door de parochie in gebruik geno-
men worden. Er moest veel geïnvesteerd worden om de ern-
stig verzakte vloer te herstellen, maar in november zal de 
Bartholomeuskerk weer in volle glorie herrijzen. 
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Samen op bedevaart 
 
Kevelaer 
 
Kevelaer, bedevaartplaats en recreatieoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de binnenstad van Kevelaer bepalen onge-
veer 200 monumentale panden het stads-
beeld. Vraagt men in Kevelaer de jaarlijks 
ongeveer één miljoen bezoekers naar de be-
weegredenen om naar Kevelaer af te reizen, 
dan zijn de antwoorden zeer divers. Zo is er 
het zeer attractieve, stedenbouwkundige 
bedevaartcentrum met genadekapel en de 
bijbehorende Mariabasiliek en kaarsenkapel. 
Daarnaast zijn er ongeveer 200 monumen-
taal beschermde huizen en de schilderachtige 
straatjes en hoekjes die vele internationale 
bezoekers naar Kevelaer trekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genadekapel 
 
Al meer dan 255 jaar trekt de bedevaart 
Heusden-Kevelaer naar dit genadeoord in 
Duitsland. Ook vanuit Waalwijk sluiten we 
aan. De bedevaart valt altijd in het laatste 
weekend van juli, dit jaar dus op 27 en 28 
juli. 

Programma 
De bus staat op zaterdag 27 juli om 10.30 
uur bij de St. Antoniuskerk en brengt ons 
naar Kevelaer. Vandaar gaan we naar hotel 
Goldener Apfel waar de kamers worden ver-
deeld. 
 
Rond 15.15 uur verzamelen we om in proces-
sie naar het genadebeeld te trekken en een 
groet te brengen aan Maria. De hele bede-
vaart wordt begeleid door muzikanten. 
Vanuit de genadekapel trekken we de basi-
liek in voor een openingslof. ’s Avonds vieren 
we eucharistie in de kapel van de zusters 
Clarissen. Als de schemer invalt is er nog een 
lichtprocessie. 
 
Op zondag 28 juli vieren we Eucharistie in de 
basiliek met de plaatselijke bevolking. In de 
middag bidden we de grote kruisweg en slui-
ten we af met een slotlof in de kaarsenkapel. 
 
Kosten 
 

De kosten bedragen € 100,- voor de bus en 
verblijfkosten in hotel Goldener Apfel met 
ontbijt en twee warme maaltijden. 
Consumpties e.d. zijn voor eigen rekening. 
 
Opgave 
 

U kunt zich opgeven bij diaken Anton van 
Diessen. 
Telefoon: 06-22840500 
of via de website:    
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/ 
 

 

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

Kopergravure 
(1642) 
 
Consolatrix 
Afflictorum 
(de troosteres 
der bedroefden) 

Kevelaer 

https://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/
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Bedevaart Banneux 
Een ontmoeting met Maria en mensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar ligt Banneux,  
wat is Banneux? 
- In Banneux, gelegen in de Belgische Arden-
nen, is Maria in 1933 meerdere malen ver-
schenen aan een 13-jarig meisje, genaamd 
Mariette Beco.  
 

- In de tuin van de familie Beco werd een 
kleine kapel gebouwd, welke nu als verschij-
ningskapel dienst doet.  
 

- Elk jaar komen vele pelgrims naar Banneux 
toe om kracht en troost te zoeken bij Maria. 
Gasten die voor de eerste keer zijn mee ge-
weest, willen graag vaker mee. Vooral die-
genen die dagelijks in een verzorgings- of 
verpleeghuis verblijven, zeggen dat ze na 
een bezoek aan Banneux hun accu weer heb-
ben opgeladen en er weer een tijd mee voor-
uit kunnen. 
- In een tijd van minder tijd voor elkaar, er-
vaart men een bezoek aan Banneux als een 
verademing! Men voelt zich één grote fami-
lie. Samen eten, drinken, bidden, maar ook 
lachen en soms een traantje wegpinken hoort 
er bij.  
 
 
 
 
 
 
 
De organisatie 
- Vanuit Nederland worden er door de bis-
dommen elk jaar bedevaarten georganiseerd. 
Per triduüm kunnen 220 gasten en ongeveer 
100 vrijwilligers in Banneux logeren. De gas-
ten verblijven 3 volle dagen in Banneux +  
2  reisdagen (= 4 overnachtingen).  
 

- De gasten slapen op 2-persoonskamers 
welke voorzien zijn van een aparte badkamer 
met toilet. Daarnaast zijn er ook enkele ka-
mers voor 1 gast. Maar er zijn ook kamers 
voor 3, 4 of 5 gasten; ideaal voor kleine 

groepen, die samen willen reizen. Indien 
nodig zijn er slaapkamers voorzien van di-
verse hulpmiddelen zoals hoog/laag-bedden, 
papegaaien etc. Ook zijn er tilliften aanwezig 
om gasten die niet of moeilijk kunnen lopen, 
toch gemakkelijk in en uit bed te krijgen.  
 

- De vrijwilligers zorgen gedurende de vijf 
dagen dat men in Banneux verblijft voor de 
complete verzorging van de gasten. Zij ver-
strekken eten en drinken, houden de slaap-
kamers en badkamers schoon, brengen de 
gasten naar de kerkdiensten, maar gaan ook 
op verzoek van de gasten met hen wandelen 
of winkelen. ’s Avonds kan een kaartje wor-
den gelegd en kunnen er spelletjes worden 
gedaan etc. Tijdens de nachten is de nacht-
dienst aanwezig die de gasten, indien nodig, 
verzorgt en met een woordje klaar staat.  
 

Globale reisbeschrijving triduüm 
 1e dag: Op de heenreis verzamelen alle 
gasten en vrijwilligers zich op diverse opstap-
plaatsen en reizen per bus naar een centrale 
verzamelplaats, waar een lunchpauze is. Men 
nuttigt er een broodmaaltijd. Daarna vervolgt 
de reis naar Banneux waar men in de middag 
aankomt.  
 

 2e dag: In de ochtend is er een kruisweg. 
De dagelijkse ziekenzegening is om 15.00 
uur. ’s Avonds is er een kaarsenprocessie, 
welke in de grote kerk eindigt met een 
Mariahulde. 
 

 3e dag: Er vindt een internationale Eucha-
ristieviering plaats waarbij veelal een (hulp)-
bisschop aanwezig is. 
 

 4e dag: ’s Morgens is er een boeteviering 
waarbij gelegenheid is om te biechten. Ver-
der is het een rustige dag. De gasten hebben 
veel vrije tijd om te gaan wandelen, winke-
len, etc. ’s Middags wordt het triduüm afge-
sloten met de handoplegging. ’s Avonds is er 
een ‘bonte avond’ met een loterij.  
 

 5e dag: De terugreis. We verblijven tot na 
de lunch in Banneux. Na de Eucharistie-
viering heeft u dan nog even tijd voor uzelf. 
We lunchen in L’Europe, een restaurant naast 
de hospitaliteit. Na de lunch zullen we recht-
steeks doorrijden naar Eindhoven en u terug 
brengen naar de plaats waar u de eerste dag 
bent opgestapt. 
 

Bedevaart van 30 augustus t/m 3 september. 
De kosten bedragen € 290,- p/p. 
 

Heeft u interesse, neem dan contact op met: 
Diaken Anton van Diessen,  06-22840500 
 
of via de website: 
http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/ 

 

 

Banneux 

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

www.sintjanwaalwijk.nl 

 

 

Alleen leren lopen

Als je niet meer bij de hand genomen wordt, zul je zelf moeten lopen. Hoe moeilijk dat is, er-
varen we gedurende ons hele leven. Het begint al in de babytijd.  Eerst wordt nog alles voor je 
gedaan, maar gaandeweg wordt verwacht dat je steeds meer zelf doet. De meeste kinderen 
doen dat graag. Ze gaan graag op verkenning uit en zo gauw ze een paar woordjes kunnen 
zeggen, klinkt het regelmatig: “zelf doen”. Het loslaten is soms voor de ouders heel wat 
moeilijker dan voor de kinderen. Ze moeten er maar op vertrouwen dat alles goed gaat. En dat 
gaat natuurlijk niet altijd. Er wordt gevallen, vaak ‘zonder erg’, maar soms ook heel hard. Dan 
komt het weer aan op vertrouwen. Het zelfvertrouwen van het kind kan een flinke deuk heb-
ben opgelopen en de houding van de omgeving is dan cruciaal. Het kind kan niet alleen leren 
lopen, als de opvoeders het niet durven los te laten. En zo gaat het de verdere jeugd door: 
alleen leren fietsen, alleen naar school gaan, alleen vriendschappen aanknopen, alleen relaties 
aangaan. Je zelf vertrouwen en vertrouwd worden, het moet hand in hand gaan. En ja, vallen 
is niet zo moeilijk, maar het opstaan…. Tijdens je leven moet je veel alleen doen, maar je kunt 
daarbij wel hulp inroepen. Hulp van je vrienden, hulp van je partner. Toch kan je daarbij ook 
flink je neus stoten. Het doet pijn, wanneer iemand in wie je al je vertrouwen gesteld hebt je in 
de steek laat, je hand los laat, je laat vallen. Opstaan en alleen verder lopen is dan verschrik-
kelijk moeilijk; soms lijkt het wel onmogelijk. Maar je moet, je hebt geen keuze. Net zo moei-
lijk is het wanneer je naasten wegvallen door de dood. Vroeg of laat overkomt dat ons alle-
maal. Je hebt geluk wanneer je tot op hoge leeftijd samen kunt gaan. Soms vraag ik me af of 
we dat wel genoeg waarderen. Vaak realiseren we ons pas als iemand wegvalt hoeveel hij/zij 
voor ons betekende. Ik heb veel bewondering voor hen die alleen verder lopen over het pad, 
dat ze graag samen hadden bewandeld. 
 
Hoe zouden de volgelingen van Jezus zich hebben gevoeld, toen hij hen voorgoed verliet? Ze 
hadden beloofd zijn pad verder te bewandelen, maar wat moet dat moeilijk zijn geweest zon-
der zijn helpende hand. En met al die obstakels op de weg: vervolging, discriminatie, onbegrip. 
Is het niet begrijpelijk dat zij soms wankelden, hun geloof en vertrouwen dreigden te verlie-
zen? Moesten zij niet helemaal opnieuw leren alleen te lopen? Toch kregen ze op een of andere 
manier de kracht om verder te gaan waar Jezus hen had achtergelaten. Misschien is dat de 
betekenis van Pinksteren. Misschien zie je het niet, maar er wordt je een helpende hand toege-
stoken. Je bent nooit helemaal verlaten, nooit helemaal alleen. Je wordt steeds weer bij de 
hand genomen.  
 
Gerri  
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