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WOORD VAN DE PASTOOR – Corona- editie van Pasen 
 

Op het moment dat ik dit 
woord schrijf, wordt herdacht 
dat een jaar geleden de eerste 
Nederlandse coronapatiënt in 
het ziekenhuis in Tilburg werd 
opgenomen. Eén jaar corona 
dus. Een ongekend jaar dat 

nagenoeg alles op zijn kop zette en onnoemlijk veel lijden, 
verdriet en ellende bracht. Alleen in Brabant overleden er in dat 
afgelopen jaar 2874 mensen aan het gevreesde virus. Ze werden 
onlangs herdacht in de Hasseltse kapel in Tilburg, enkele meters 
van het ziekenhuis vandaan. Naast de overledenen, zijn er de 
herstellende zieken die nog veel klachten houden, eenzame 
mensen die nu nog eenzamer zijn en hoeveel mensen vrezen niet 
voor hun bedrijf of baan? 
 

Corona geeft te denken. Wat me opvalt is dat de beschouwingen 
vooral veel zeggen over degene die zijn mening uiteenzet. 
Iemand die zich al jaren hard maakt voor de ecologie ziet in 
corona een bewijs dat we anders met het klimaat moeten 
omgaan. Een anti-globalist ziet in corona een overtuigend teken 
we voortaan het lokale moeten laten prevaleren op het 
mondiale. Een fanatiek christen die gelooft in Gods toorn ziet in 
corona een straf van God… En zo ziet elke commentator in de 
coronacrisis een bevestiging van wat hij al eerder dacht en vond. 
Dat zegt weinig over corona en veel over die mensen. Raken we 
zo de kern? Naar mijn overtuiging kan dat ook niet vanuit de rol 
van de beschouwer. De diepste vragen ontstaan niet vanuit 
beschouwing maar vanuit de ervaring; de geleefde ervaring van 
ellende die een crisis met zich meebrengt. In feite kunnen we 
alleen maar raden hoeveel mensen vanuit die ervaring, vanuit 
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hun verdriet tot God hebben geroepen. Vaak verborgen en 
onhoorbaar voor de wereld.  
 

Ook de Bijbel getuigt hiervan. Vanuit diepte van ellende roept de 
psalmist tot God. De diepste waarom-
vraag klinkt niet vanuit de beschouwing 
maar vanuit de ervaring dat God ver weg is 
en je er helemaal alleen voor staat. Jezus 
herhaalt de waarom-vraag uit psalm 22, 
‘God mijn God waarom hebt gij mij 
verlaten?’, wanneer hij stervend aan het 
Kruis hangt, niet in een interessant 
theologisch debat met geleerden.  
Kortom: een crisis verdraagt geen keurige, 
afgewogen beschouwing maar roept vanuit de diepte om gehoor.  
 

Een virus dat zoveel ellende veroorzaakt, je wereld die hierdoor 
instort omdat je baan/zaak verdampt, de zekerheid die je uit 
handen wordt geslagen, een klimaat dat onheilspellend aan het 
veranderen is… Dit alles ondermijnt het vertrouwen in God. Wie 
vraagt zich niet af: waar is God in deze pandemie? Hoe kan dit 
alles gebeuren? In nood leert een mens niet alleen zijn vrienden 
kennen maar ook de diepste vragen stellen.  
 

Wat mij zo treft in de Schrift is dat deze existentiële nood en pijn 
niet worden weggemoffeld maar wel worden doorleefd en dat zo 
hier en daar een flard van waarheid ons wordt aangereikt. Job 
bijvoorbeeld. Een vrome, keurige man maar hij verliest alles en 
iedereen, ook zijn eigen gezondheid. Hij begrijpt er niets van. Hij 
blijft bij zijn onschuld, ook al proberen zijn vrienden hem te 
overtuigen dat dit een straf is voor het kwaad dat hij gedaan 
heeft. Job blijft echter trouw aan zichzelf en aan God. Hij heeft 
niets verkeerd gedaan. Uiteindelijk worden zijn vrienden in het 
ongelijk gesteld en wordt Job gerehabiliteerd. 
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Vanuit dit verhaal wordt ook duidelijk dat het boek Job handelt 
ook over de verhouding tussen God en het kwaad, tussen God en 
deze pandemie dus. Als God werkelijk God is, dan heeft Hij met 
alles te maken; met het licht maar ook met de duisternis. Echter, 
over het hoe van de relatie tussen God en de duisternis pleit ik 
voor uiterste voorzichtigheid. Van de bewering dat corona een 
straf is van God, distantieer ik mij. Alsof we God zo gemakkelijk in 
de kaarten kunnen kijken. Wanneer Hij in het brandende 
braambos aan Mozes zijn naam openbaart, klinken de woorden: 
“Ik ben zoals Ik ben.” Hoe is Hij dan? Uit het verdere relaas horen 
we dat Hij betrokken is op mensen, dat Hij hen wil bevrijden uit 
verknechtende en onmenselijke situaties. In 
heel de Schrift belooft God dan ook zijn 
bijstand maar altijd op een manier die 
verrassend, onvermoed en onverwacht is. 
Niet zonder reden is in de Bijbel de wolk het 
beeld van de ongrijpbare en verborgen 
aanwezige God. 
 

Dat dit alles niet tot tevredenheid stemt, is herkenbaar. Niet 
zonder reden verzucht de Prediker op zijn beurt dat al zijn 
redeneren getob is dat hem eindeloos uitput. Zo goed en zo 
kwaad als het kan, geniet hij van de mooie kleine dingen van elke 
dag waar hij God voor dankt. Is ook dat geen bijbelse wijsheid?  
 

En toch blijft de duisternis in de wereld mensen prikkelen in hun 
verhouding tot God. Het bracht Paulus ertoe om in zijn brief aan 
de Romeinen het zuchten en kreunen van de schepping te 
verbinden met ons zuchten én met de Geest van God die dat 
zuchten overneemt en bij God brengt. Hij typeert het als het 
zuchten van een barende vrouw: de pijn is de voorbode van 
nieuw leven!  
 

Het zijn allemaal beelden die wel iets duidelijk willen maken: God 
blijft niet op afstand maar draagt ons lijden mee, hoopvol gericht 
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op nieuw leven. Het sterkst is dat tot uiting gekomen in Jezus. In 
Hem toont God zijn solidariteit met deze wereld. Tot op het kruis 
heeft Christus zich met ons verbonden. Hij is met ons solidair tot 
in onze dood. We mogen het weer herdenken in de Goede Week. 
Ook zullen we vieren dat de weg van het kruis ook de weg naar 
het nieuwe leven is geworden. God wekte Jezus op. Hij deed 
Hem verrijzen. Hij bevestigde Hem voorbij de dood en maakte 
Hem deelachtig aan een leven waar de dood geen greep meer op 
heeft. Een leven dat ons allen is toegezegd. Dit mag ons hoopvol 
stemmen en vervullen met vertrouwen. Wat er ook gebeurt, God 
draagt ons in leven en sterven. Uiteindelijk zijn we niet 
overgeleverd aan de grillen van een virus of welke ziekte dan 
ook. Uiteindelijk zijn we geborgen in de handen van God. 
 

Dit Paasgeloof mogen we ook in dit corona-jaar weer dankbaar 
vieren, zij het wellicht nog in kleine kring maar daarom niet 
minder krachtig. Het wil van ons mensen maken die leven van 
geloof, hoop en liefde.  
 

Een zalige opgang naar Pasen toegewenst.  Pastoor David Lebrun 
 
 
VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE AUGUSTINUSPAROCHIE 

Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een 
verslag op hoofdlijnen van de bestuurlijke 
activiteiten. 
 

Terwijl we dit artikeltje schrijven lijkt buiten de 
lente aangebroken te zijn na een periode met 

somber weer en zelfs sneeuw en ijs. Maar niet alleen het weer 
was somber. De afgelopen maanden worden gekenmerkt door 
een lockdown en een avondklok, die het ons beperkten om 
elkaar te ontmoeten, samen te komen rond de Eucharistie, bij 
elkaar te komen om te vergaderen, werkgroepen weer op te 
starten, elkaar weer te zien, te ontmoeten. 
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Ook het kerkbestuur vergaderde alleen maar digitaal. Dat heeft 
zo z’n beperkingen, maar we beginnen er al aan te wennen. De 
parochie staat niet stil, ook al lijkt het tempo wat lager. Maar er 
waren weer voldoende onderwerpen op de agenda van het 
bestuur. We noemen er een paar. 
 

Kerkbalans 2021 
In oktober/november 2020 zijn we 
gestart met de voorbereidingen van de 
actie Kerkbalans 2021. In december 
werden de teksten voor de brieven en 
de folder vastgesteld en werden de 
folders vervaardigd. In januari hebben 
we 5300 gepersonaliseerde brieven 

afgedrukt, die door een groep vrijwilligers werden ingevoegd in 
enveloppen en door een andere groep vrijwilligers vervolgens 
werden bezorgd. Op onze website werd een aparte pagina 
aangemaakt met extra informatie en er werd aandacht besteed 
aan de actie middels sociale media, banners boven de 
kerkdeuren en posters in de kerken. En dat allemaal binnen de 
geldende corona-regels, hetgeen enkele keren aanpassingen 
vergde in het draaiboek en een beroep deed op het 
improvisatietalent van de organisatoren van de actie. 
 

Het kerkbestuur spreekt de waardering en dank uit aan alle 
vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het slagen van de 
organisatie van de actie Kerkbalans in lastige omstandigheden. 
 

Helaas bleek achteraf dat er in Haarsteeg enkele brieven zijn 
verspreid met onjuiste informatie. Gelukkig maakten enkele 
parochianen ons daarop attent, zodat we tekst en uitleg konden 
geven. Een leermoment voor volgend jaar. 
Nu het boekjaar 2020 is afgesloten kunnen we vaststellen dat de 
actie Kerkbalans van vorig jaar met een positief resultaat is 
afgesloten. Er werd ruim 13% meer aan kerkbijdragen 
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ontvangen. Daarnaast werden er losse giften ontvangen. De 
eerste reacties op de actie Kerkbalans 2021 stemmen ons ook 
hoopvol. We hopen dat het thema “Geef vandaag voor de kerk 
van morgen” daarbij van invloed is geweest. Reacties en 
toezeggingen zijn nog steeds welkom. 
 

Toekomst van de kerk  
Daarop voortbordurend kunnen we melden dat 
we in het bestuur ook de ontwikkelingen 
omtrent de toekomst van de parochie op 
pastoraal en financieel gebied regelmatig op de 
agenda hebben gehad. Maar dit onderwerp lijkt 
zich niet zo goed te lenen voor discussies via het 
beeldscherm. We hopen daarom dat we snel weer echt bij elkaar 
mogen komen om over dit onderwerp een goed beleid te kunnen 
formuleren en aan u te presenteren. We gaan dit uiteraard ook 
t.z.t. met u bespreken. Dat zal echter niet op heel korte termijn 
zijn. 
 

Bestuursleden 
Onze oproep van de vorige Ontmoeting heeft ons in contact 
gebracht met drie personen die mogelijk belangstelling hebben 
voor de functie van secretaris van het kerkbestuur. Zoals u weet 
is de huidige secretaris Marco van Os inmiddels verhuisd, maar 
hij blijft ons ondersteunen zolang zijn opvolging niet is geregeld. 
De gesprekken met de kandidaten lopen inmiddels en zodra hier 
meer over bekend is gaan we u informeren. 
Blijft nog steeds de oproep staan voor een penningmeester en 
een bouwkundige. Tot op heden heeft niemand zich gemeld. Het 
moet toch mogelijk zijn om vanuit de parochie deze 
bestuursleden te vinden!! Onder het motto “Vraag niet wat de 
parochie voor jou kan doen maar wat jij voor de parochie kan 
doen” herhalen we hier nog eens onze oproep. Aanmelden kan 
via het secretariaat. 
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Vieringen volgen via Youtube 
We hebben besloten om de uitzending van de vieringen vanuit 
de St. Jan Geboorte te Vlijmen te continueren zolang de 
coronamaatregelen beperkingen geven tav het aantal bezoekers. 
Zoals u weet mogen er maximaal 30 personen bij een viering 
aanwezig zijn. En alleen als er van tevoren voor gereserveerd is 
bij het secretariaat. Wij roepen iedereen op zich aan deze 
maatregelen te houden om het risico op verspreiding van het 
coronavirus te beperken. 
De uitzendingen op YouTube worden goed bekeken. In de 
afgelopen 90 dagen waren er 730 unieke kijkers, die 3200x een 
viering kortere of langere tijd hebben bekeken. De Kerstviering 
van 24 december werd door 163 unieke personen bekeken, maar 
ook in januari werd de Kerstviering nog door anderen bekeken. 
Veel mensen kwamen bij de uitzending uit via de website van de 
parochie (ca 1/3 deel), anderen keken vooral via hun smartphone 
of rechtstreeks via YouTube op hun laptop. Wat opvalt is dat 
vieringen vaker worden bekeken door dezelfde persoon. 
Misschien om de preek nog eens terug te luisteren? Al met al 
voorzien de uitzendingen zeker in een bepaalde behoefte.  

Zodra de maatregelen rond 
corona worden opgeheven 
zullen we bezien of we toch de 
mogelijkheid van uitzendingen 
willen handhaven. Er zijn 
tenslotte wel kosten aan 

verbonden. Deze kosten kunnen we reduceren: wat zou het leuk 
zijn als er enkele vrijwilligers zijn die het project “uitzendingen 
vanuit de parochie via YouTube” op zich zouden willen nemen. 
Dat biedt ook de mogelijkheid om niet alleen vieringen uit te 
zenden, maar ook andere activiteiten. Het meeste werk kan 
vanaf de keukentafel thuis gedaan worden. Belangstelling: meld 
je aan via het secretariaat en je krijgt uiteraard de nodige 
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instructies. Een beetje affiniteit met computers is natuurlijk wel 
handig. 
 

GIVT-app 
Sinds we de GIVT-app hanteren wordt er al behoorlijk gebruik 
van gemaakt. Vanaf de introductie is er in 2020 tot het eind van 
het jaar ca. € 750,- aan collectegeld en kaarsengeld ontvangen 
via de GIVT-app. Een goed begin. Omdat het steeds lastiger 
wordt om contant geld te storten bij de banken willen wij de 
mogelijkheid van de GIVT-app nog eens onder uw aandacht 
brengen. Vooral in Haarsteeg en Nieuwkuijk, omdat daar nog 
weinig gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Lees er 
alles over op onze website. 
 

Kerk in de steigers 
Het is u wellicht al opgevallen dat de kerk St. Jan Geboorte in 
Vlijmen in de steigers staat aan de achterzijde. Dit ivm een 

noodzakelijke renovatie van 
het dak. Deze is hard nodig 
omdat, sinds de laatste 
renovatie ca. 40 jaar geleden, 
de dakleien, het lood en de 
hemelwaterafvoeren zijn 
versleten en er op enkele 
plaatsen lekkages zijn 
ontstaan waardoor de 
onderliggende draagbalken 
zijn aangetast en ingerot. 
Hierdoor is reeds schade 
zichtbaar aan het plafond in 
de kerk. De staat van het dak 
aan de achterzijde is het 

slechtst en daarom is besloten om dit deel het eerst te 
renoveren. De totale kosten van dit project bedragen ca  
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€ 168.000,- waarvan 50% wordt gesubsidieerd door de 
rijksoverheid. Voor het deel dat de parochie betaalt is in de 
afgelopen jaren gespaard in een bestemmingsreserve. 
Omdat het dak van het schip van de kerk eveneens slecht is 
zullen we moeten gaan beoordelen of daarvoor t.z.t. ook een 
grondige renovatie moet plaatsvinden.  
Ook aan de andere gebouwen wordt regelmatig onderhoud 
gepleegd. Daarbij bespreken we steeds uitdrukkelijk de noodzaak 
ervan gezien onze financiële situatie. Een speciale commissie 
vastgoed (ComVa) buigt zich regelmatig over de staat van 
onderhoud. 
 

Overige activiteiten 
Regelmatig worden we geconfronteerd met vragen 
vanuit de parochie en vanuit het bisdom. Richtlijnen en 
reglementen dienen steeds aangepast te worden aan 
de actualiteit. Regelmatig volgen we cursussen achter 
het beeldscherm. Zeker in corona-tijd is dit het geval. 
Dat alles vergt nogal wat tijd van het kerkbestuur, het 
secretariaat  en vrijwilligers en het is te veel om allemaal te 
vermelden. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk het 
onderhouden van contacten met en tussen parochianen en 
vrijwilligers te stimuleren. Contactpersonen proberen aandacht 
te geven middels telefoon of WhatsApp aan de vrijwilligers van 
hun werkgroep of koor. De afgelopen maanden zijn vrijwilligers 
van de diaconie druk in de weer geweest om mensen te 
bezoeken of op te bellen. Er is tevens een bellijn opgezet om 
elkaar te ondersteunen. Contact zoeken met elkaar kan ook via 
de RKK-App. Respect voor al deze mensen, die op hun manier 
een lichtpuntje willen zijn in deze moeilijke tijden. 
We hopen dat we in de volgende editie van De Ontmoeting weer 
mogen spreken van meer vrijheid om elkaar te mogen 
ontmoeten.       Peter van Drunen, vice – voorzitter 
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MEDEDELINGEN  
 

Heilige Communie 
De zieken en bejaarden, die de kerk niet meer kunnen bezoeken 
en rond Pasen toch graag de Communie willen ontvangen, 
kunnen dit opgeven bij het secretariaat.   
 
 

Dank aan vrijwilligers en parochianen Kerkbalans 
Actie Kerkbalans 2021 vond half januari plaats. Vele vrijwilligers 
zijn in touw geweest om de brieven samen te stellen, enveloppen 
klaar te maken en te bezorgen. Het is elke jaar weer een hele 
klus. Een woord van dank aan de vrijwilligers. Ook een woord van 
dank aan de trouwe parochianen en aan de nieuwkomers. 
 
4 Mei: Dodenherdenking  
Op 4 mei is er altijd om 19:00 uur weer een viering rondom de 
dodenherdenking in de kerk Sint Jan Geboorte te Vlijmen. Na 
afloop  van de dienst is er altijd een stille tocht. Op het moment 
van drukken is nog niet bekend of het dit jaar door zal gaan of 
niet. Houd onze website en de plaatselijke krantjes in de gaten 
voor de actuele informatie. 
 
Inzameling voedselbank 
De inzameling in de 3 kerken van de 
Augustinusparochie (Nieuwkuijk, 
Haarsteeg en Vlijmen) voor de 
Voedselbank Vlijmen van 12 t/m 20 dec 
2020 is een enorm succes geworden. 
Mede dankzij de vele bijdragen van de 
communicanten en vormelingen van 
2020/2021. 
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In totaal hebben we ruim 40 kratten en 3 overvolle 
boodschappenkarren met uit te geven producten verzameld, die 
inmiddels werden uitgegeven. Mede namens de klanten van de 
voedselbank willen wij alle gevers heel hartelijk danken voor hun 
gulle bijdragen! 
 
VASTENACTIE – WERKEN AAN JE TOEKOMST 
Parochie heilige Augustinus doet ook mee! 
63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs 
250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven 
 

In Nederland gaan alle kinderen naar de basis- en middelbare 
school. Daarna zijn alle Nederlandse jongeren verplicht om tot 
hun achttiende onderwijs te volgen. Op MBO, HBO en 
Universitair niveau kan beroepsonderwijs gevolgd worden. In 
veel ontwikkelingslanden krijgen kinderen wel basisonderwijs, 
maar geen middelbaar- of beroepsonderwijs. Door het niet 
kunnen volgen van beroepsonderwijs is er bij de kansarme 
jongeren weinig perspectief op ontwikkeling en minder kans op 
zelfredzaamheid. Daardoor zijn er ook minder mogelijkheden om 
de volgende generatie te helpen aan een betere toekomst. Het 
motto van de Vastenactie 2021 is “Werken aan je toekomst”  
Doel: Samen zorgen dat 
meer jongeren op de 
wereld een middelbare- 
en een beroepsopleiding 
kunnen volgen. 
Beroepensopleidingen  
voor kleermaker, bakker, 
winkelier, imker, 
mandenvlechter en ook 
technische, ICT en 
zorgopleidingen. Dat 
vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen 
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kunnen verdienen. Geen €8,30 per maand maar €20 of €50 per 
maand. Dat helpt dus echt! Kinderen zoals Dennis uit Zambia 
kunnen vertellen hoe graag ze naar school willen om aan hun 
toekomst te werken. Helpt u hen? Kijk ook op de site van de 
Vastenactie en volg de verhalen van deze jongeren. Van harte 
aanbevolen. 
 
Nieuwe aanpak Vastenactie van parochie heilige Augustinus 
U was gewend dat een collectant van onze parochie bij u 
aanbelde. De collectant vertelde het doel van de Vastenactie en 
vroeg via de collectebus om een bijdrage. Dat is voor onze 

parochie verleden tijd. De RIVM 
maatregelen passen we toe. Tevens 
kiezen we voor nu en de toekomst 
om op een nieuwe wijze geld in te 
zamelen. Dat kan op de volgende 
wijze gebeuren. 
Geef In de vastentijd in de speciale 
collectebus of schaal in de kerk. Dat 
kan tot en met het weekend van 27 
en 28 maart. Of doneer uw bijdrage 

of via de QR code. Uw gift is ook van harte welkom via GIVT: QR-
code of via een overschrijving: NL58 RABO 0154 7929 69 t.n.v. 
Parochie heilige Augustinus o.v.v. vastenactie. Zeer hartelijk dank 
voor uw medewerking.    Margo Fokker, diaconie                                  
 
AD WOUTERS NEEMT AFSCHEID 
Op zondag 7 februari gaf het KNMI een weeralarm af met code 
rood vanwege hevige sneeuwval, waardoor wegen onbegaan 
waren. Niettegenstaande deze waarschuwing vertrok Ad deze 
morgen vanuit zijn woonplaats Hintham om op tijd aanwezig te 
zijn in de Vlijmense kerk om voorbereidingen te treffen voor de 
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eucharistieviering van die dag.  
Het zou na 25 jaar de laatste keer worden.  
Ad somde op dat hij inmiddels meer dan 50 jaar in diverse 
werkgroepen van verschillende parochies en als bestuurslid van 
de parochie Maria Geboorte in Den Bosch actief is geweest. En 
omdat hij inmiddels al weer zo’n tien jaar buiten de parochie 
woont, vond hij het welletjes.  
In 1996 trad hij op verzoek van pastoor Piet Goedhart toe tot het 
nieuw gevormde kostercollectief. Aanleiding was het tragisch 
overlijden van de vaste koster, Jan Spooren. De kosterstaken 

werden sindsdien verdeeld en 
uitgevoerd door meerdere vrijwilligers. 
Voor de vaste vieringen op zaterdag en 
zondag stonden een aantal vrijwilligers 
klaar van het kosterscollectief die er 
voor zorgden dat de zondagse viering 
in de kerk vlekkeloos verliep. Vanaf het 
begin nam Ad de taak op zich van 
coördinator van de groep. Deze taak 
heeft hij tot het eind vervuld. Binnen 
de groep leidde hij de bijeenkomsten 
van de kosters met humor en zachte 
hand. Voor zijn kosterswerkzaam-

heden is hem in 2009 door pastoor Jesudoss de parochiespeld 
toegekend. 
Veel is er de afgelopen 25 jaar niet veranderd. Met plezier luidde 
de koster voorheen handmatig de klokken waarbij we steeds 
bewondering oogstten van buitenstaanders en kinderen, die dat 
kunstje maar wat graag wilden overnemen. Vier pastoors heeft 
Ad sindsdien gediend en bij de vaste bewoners van de pastorie 
was er na afloop van de kerkdienst altijd koffie waarbij er even 
bijgepraat werd. De regelmatige bezoekers van de Vlijmense kerk 
zullen jouw aanwezigheid en gastheerschap voortaan missen, net 
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zoals wij van het kosterscollectief. Het ga je goed Ad en bedankt 
voor alles! 
De plaats van Ad in het kosterscollectief is inmiddels 
overgenomen door Frans van Bree en hem wensen we alle goeds 
en veel plezier in de komende tijd.                             Toine Janssen 
 
VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN DE PAASTIJD 

Zaterdag 27 maart Palmpasen  
19.00 uur Haarsteeg Eucharistieviering. 
 

Zondag 28 maart Palmpasen 
09.30 uur  Nieuwkuijk Eucharistieviering. 
09.30 uur  Vlijmen  Gezinsviering voor communicanten en      
     vormelingen. 
11.00 uur  Vlijmen  Eucharistieviering. 
 

Donderdag 01 april Witte Donderdag 
19:00 uur Vlijmen Eucharistieviering. 
Tot 22.00 uur stille wake bij de Eucharistie. (mits de avondklok is 
opgeheven, anders tot 20.45 uur). 
 

Vrijdag 02 april Goede Vrijdag 
15.00 uur St. Janshof Kruisweg. 
15.00 uur Nieuwkuijk Kruisweg. 
15.00 uur Haarsteeg Kruisweg.  
15.00 uur  Vlijmen  Kruisweg. 
19.00 uur  Vlijmen  Kruisverering 
 
Zaterdag 03 april Paaszaterdag 
19.00 uur  Nieuwkuijk Paaswake. 
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21.00 uur  Vlijmen  Paaswake.  
Mits de avondklok is opgeheven.  
 

Zondag 04 april Eerste Paasdag 
09.30 uur  Haarsteeg  Eucharistieviering. 
09.30 uur  Vlijmen  Gezinsviering voor communicanten en  
     vormelingen. 
11.00 uur  Vlijmen  Eucharistieviering. 
 

Maandag 05 april Tweede Paasdag 
09.30 uur  Nieuwkuijk Eucharistieviering. 
11.00 uur Vlijmen  Eucharistieviering. 
 

Voor alle vieringen dient vooraf gereserveerd te worden. 
Reserveren is mogelijk vanaf de maandag voorafgaand aan de 
betreffende viering. Er mogen op het moment van drukken nog 
steeds 30 mensen per viering aanwezig zijn en de avondklok is 
nog niet opgeheven. Houd onze website en Weekblad Heusden 
in de gaten voor actuele informatie. 
 

Alle vieringen in Vlijmen zijn ook via livestream te volgen.  
Op onze website vindt u hier een link voor. 
 
IN MEMORIAM:  Dorry Berendse - van Dijk 

In de leeftijd van 72 jaar is Dorry ons 
op 18 januari jl. ontvallen. Haar 
overlijden kwam sneller dan 
verwacht, ook al boette haar 
gezondheid de laatste tijd aan 
kracht in. Ruim 5 jaar lang konden 
de parochianen die de Nieuwkuijkse 
kerk aandeden genieten van de 
prachtige bloemstukken die zij wist 

te vervaardigen. Er waren echte kunstwerken bij. Het sierwerk 
van haar hand getuigde van stijl en creativiteit. Zo slaagde zij er 
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telkens in om door haar originele boeketten de liturgische tijd 
van het jaar luister bij te zetten. Subtiliteit en zin voor 
schoonheid kenmerkten het werk van haar handen. We brachten 
Dorry namens de parochie de laatste eer op de wijze zoals ze dat 
zelf heeft gewild. We bidden dat ze nu geborgen mag zijn en mag 
rusten in vrede. 
 
 

LIEF EN LEED: 
Door het doopsel zijn in onze kerkgemeenschap opgenomen: 
17 jan  Vlijmen  Fabiano Liebregts 
Wij wensen hem een gezegende toekomst in een liefdevol 
gezin. 
 
Begeleid door het gebed van de kerk, namen we afscheid van: 
27 dec Vlijmen Annie van Dulmen 82 jaar  
02 jan  Nieuwkuijk Piet Verstraeten 87 jaar  
25 jan  Haarsteeg  Joke de Ronde – Heijmans 93 jaar  
07 febr  Vlijmen Sjaan de Wit - Kivits 80 jaar  
 
Uitgedragen vanuit onze kerken:  
03 dec Vlijmen  Janny van Tuijl  71 jaar 
17 dec Vlijmen Theo van Dulmen  76 jaar 
21 dec Vlijmen Riet van Vugt – van den Broek  89 jaar 
16 jan Nieuwkuijk Coby Eekels – Samuels  91 jaar  
18 jan Nieuwkuijk Kees de Kok  90 jaar  
25 jan Haarsteeg  Riet van Halder - Daelmans  90 jaar 
27 jan Vlijmen Doortje Merkx - de Vaan  89 jaar 
06 feb Haarsteeg Dien de Gouw  79 jaar 
13 feb Haarsteeg Dries van den Brandt  60 jaar  
 
Mogen zij rusten in Gods vrede.  
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VRIJWILLIGERS IN DE LUWTE 
Dagelijks zijn onze kerken in Nieuwkuijk, Haarsteeg en Vlijmen 
open; eveneens de kapel op de Vliedberg. 
Even binnenlopen is mogelijk. Dit met dank aan vrijwilligers die 
dagelijks bij toerbeurt de deuren openen en laat in de middag 
weer sluiten. Zoals in Vlijmen aan het Norbertusplein waar je dan 
even kunt genieten van een kijkje in deze prachtige neogotische 
kerk. 
Bij de beeltenis van Maria staan naast de kaarsjes frisse bloemen, 
gehaald bij kwekerij De Mortel aan de Wolput.  Een 
bloemengroet aan Maria wordt trouw verzorgd door Diny of 
Stien. Bij het branden van een kaarsje, begin januari, kwam ik 
beide dames bij toeval tegen. 
Stien vertelt: ,,Eerlijk gezegd vind ik het wel fijn om met Diny 
samen de bloemen in de kerk te verzorgen. Dat geldt ook voor 
het koper poetsen wat we samen met nog andere vrijwilligers 
doen want het geeft naast het werk ook gezelligheid met elkaar 

en dat geeft 
voldoening. 
Helaas is dat nu 
met de corona 
niet mogelijk.” 
Terwijl Stien mij 
dit vertelt haalt 
Diny nog enkele 
kleden op bij het 
altaar van de 

kerk om ze te kunnen wassen zodat het voor zondag a.s. weer 
tiptop in orde is. Vrijwilligers in de luwte zoals deze dames in 
Vlijmen, zoals ook de vrijwilligers in Nieuwkuijk, Haarsteeg en 
Vliedberg, die trouw heel veel goed werk doen.  
Waar zouden we zijn zonder hen?                              Lies en Margo 
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VIERINGEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
De vieringen van de Eerste heilige Communie worden vanwege 
de coronamaatregelen doorgeschoven van mei naar september. 
Op zondag 26 september zullen er twee communievieringen 
plaatsvinden in Vlijmen, om 10.00 uur en 12.30 uur.  
De normale zondagsviering in Vlijmen komt die zondag te 
vervallen. 
 
VIERING TOEDIENEN HEILIG VORMSEL 
Zondag 20 juni   11:00 uur Vlijmen 
 

OVERIGE BIJZONDERE VIERINGEN T/M JUNI 
Hemelvaart Donderdag 13 mei  
09.30 uur Nieuwkuijk Eucharistieviering 
11.00 uur Vlijmen  Eucharistieviering 
 

Pinksteren 
Zaterdag 22 mei 
19.00 uur Haarsteeg Eucharistieviering 
Zondag 23 mei 
09.30 uur  Nieuwkuijk  Eucharistieviering 
11.00 uur Vlijmen  Eucharistieviering 
Maandag 24 mei 
11.00 uur Vlijmen  Eucharistieviering  
 

 
HISTORIE VASTENACTIE  
In december 2019 nam het laatste bestuurslid als secretaris 
afscheid van het bestuur van de dekenale Vastenactie. 
Vijfentwintig jaar lang heeft zij zich ingezet voor de Vastenactie. 
Een jaar eerder verliet de voorzitter dit bestuur. Vanaf 2009 
vielen hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het 
dekenaat Heusden, Waalwijk en Zaltbommel. Voor 2009 
opereerde het bestuur voor het dekenaat Heusden. 
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Met het vertrek van het laatste bestuurslid is er geen dekenaal 
bestuur meer. De huidige deken J. Verbraeken heeft deze 
opdracht teruggegeven aan de parochies. Voor onze parochie  wil 
dat zeggen dat we vanuit ons eigen diaconaal, caritatief beleid  
willen inzetten op de Landelijke Vastenactie. De hoofdreden is 
dat we in de vastentijd als voorbereiding op Pasen willen zorgen 
voor een betere omgang met onszelf, met de medemens, 
milieu/wereld en met God.  
Geen bestuur meer betekent ook afscheid nemen van prachtige 
initiatieven uit het verleden. 
 

Voorbeeld is de 
sponsorwandeltocht, 
initiatief dekenaat Heusden. 
Op half vasten liepen heel 
wat wandelaars al in de 
vroege ochtend een 
prachtige tocht van max.   

40 km, vooral in de buitengebieden van Heusden. De laatste 
jaren kon je ook op de fiets. Je liep of fietste van kerk tot kerk om 
je kaart te laten afstempelen en ter plekke je goed te laten 
verwennen met koffie, soep, een appel, peperkoek. Ook in het 
patronaat van Nieuwkuijk kon je genieten van een prachtige 
tentoonstelling. Mooie momenten van ontmoeten. In de begin-
jaren liepen veel basisscholieren mee, omdat ze het project van 
de Vastenactie op hun scholen hadden besproken. In het 
vastenactiedoosje doneerden zij hun zakgeld. Als er een mooi 
eigen project was en het voldeed aan de eisen van de landelijke 
Vastenactie dan werd er door het bestuur en de vele vrijwilligers 
van de Vastenactie daarop ingezet. 
 

Helaas werd de belangstelling minder, zowel voor de 
sponsorwandeltocht als voor het onderwijsproject. Wat 
overbleef was de collecte. Langs de deur met de collectebus of 
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zakje van de Vastenactie. Dit was zeker niet de prettigste klus, 
maar heel veel parochianen hebben zich daarvoor jarenlang 
ingezet. Helaas is het verlies van bovenstaande activiteiten een 
verschraling van de Vastenactie. 
 

Misschien is het al even geleden of nog recent dat u als 
vrijwilliger actief was voor de Vastenactie. Het bestuur van onze 
parochie wil u allen hartelijk danken voor uw inzet. Of u nou 
bestuurslid was of de sponsorwandeltocht uitzette, voor de 
appeltjes zorgde of langs de deuren ging om te collecteren, u 
hebt jarenlang met velen meegewerkt aan de Vastenactie In 
Heusden. Collecteren was in 2018 voor het laatst.  
Nogmaals heel hartelijk dank. Uw inzet wordt niet vergeten. 
 

Toch gaan we verder en we beginnen klein. Vanuit portefeuille 
diaconie willen we komen tot een werkgroep Vastenactie. Heeft 
u belangstelling, laat het ons via het secretariaat weten. Voor 
2021 verwijs ik u naar een ander artikel in deze Ontmoeting. Ook 
in het weekblad Heusden van de tweede week van maart heeft u 
ons huidig plan kunnen lezen.              Lies van Eggelen, diaconie 
 
KRUISWEG HAARSTEEG UITGEKOZEN  
De Avond van de Martelaren is een initiatief van Kerk in Nood, 
een pauselijke stichting die jaarlijks projecten steunt in ruim 140 
landen wereldwijd. Bijzondere aandacht gaat daarbij ook uit naar 
christenen die vandaag vervolgd worden en vaak zelfs worden 
vermoord omwille van hun geloof in Christus. 
 

Vanuit dat oogpunt organiseert ook de Nederlandse afdeling van 
Kerk in Nood elk jaar in de veertigdagentijd een gebedsviering 
waarbij het lijden van de hedendaagse vervolgde christenen en 
martelaren wordt verbonden met het lijden van Christus. Binnen 
dat kader krijgt het overwegen en bidden van de kruisweg  
bijzondere aandacht. Uiteraard wordt hier de link gelegd met 
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Paus Franciscus die op iedere Goede Vrijdag de kruisweg bidt bij 
het Colosseum in Rome, symbool van de eerste martelaren. 
 

Dit jaar vindt de Avond 
van de Martelaren plaats 
in de kerk van Haarsteeg. 
De gerestaureerde staties 
van de kruisweg zullen 
hierbij als leidraad 
dienen. Het lijden van 
Christus dat er wordt 
afgebeeld zal de 
achtergrond vormen 

waartegen getuigenissen van vervolgde christenen uit Nigeria, 
Irak, Pakistan, Syrië,…zullen weerklinken. 
 

In de voorbije jaren vond de Avond van de Martelaren plaats in 
o.a. de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Zwolle, de Sterre der Zee te 
Maastricht, de St. Nicolaasbasiliek te Amsterdam…en dit jaar in 
de kerk te Haarsteeg. Als Augustinusparochie zijn we dankbaar 
dat we hier onze bijdrage aan mogen leveren. Het is ook een 
manier om de gepolychromeerde kruisweg van 1904 uit het 
atelier van Hendrik van der Geld onder de aandacht te brengen. 
De staties van genoemde kruisweg werden in 2017 op initiatief 
van het kerkbestuur gerestaureerd waarna de inzegening 
opnieuw plaats vond door Pastoor Lebrun op 5 juli 2018.  
 

De Avond van de Martelaren vindt plaats op vrijdag 26 maart om 
20.00 uur. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie zal 
Mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch aanwezig zijn en 
voorgaan, samen met Pastoor Lebrun. Biddend zal er worden stil 
gestaan bij de 14 staties van de kruisweg, afgewisseld met 
overwegingen, getuigenissen en muziek. Een mooie manier om 
verbonden te zijn met de geloofsgetuigen van vandaag. 
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Vanwege Corona wordt dit noodgedwongen de eerste online 
editie van de Avond van de Martelaren. Inschrijven kan via Kerk 
in Nood: www.kerkinnood.nl . U ontvangt dan de link voor de 
gebedsviering op YouTube. Later zal ten behoeve van de Goede 
Week deze viering ook beschikbaar worden gesteld via onze 
website. 
 
Bezinning bij de Goede Week - De geweld(ad)igen in de ogen 
kijken 
Op een goede manier omgaan met macht en gezag. Een 
uitdaging! Wie veel macht krijgt toebedeeld - of zich veel macht 
toeëigent - moet zich permanent afvragen of deze gegeven 
macht ten goede of ten kwade wordt aangewend. 
 

Binnenkort beleven we opnieuw de Goede Week. Dan horen we 
in de liturgie het passieverhaal vertellen. Macht en geweld zijn 

belangrijke ingrediënten van 
dit verhaal. En dus komen ook 
al die zaken erbij die we zo 
goed herkennen: demagogie, 
manipulatie, verdraaiing van 
feiten, spot en ironie, 
toegeven aan de druk, 
bezwijken voor chantage 
enzovoort. In dit drama zijn 
wij ook zelf de spelers. Het is 
niet moeilijk om onszelf te 
herkennen in de evenzovele 
verhaalfiguren.  
 

Daartussen staat Jezus. 
Weerloos en geweldloos. Spreken als het kan, zwijgen als het 
moet. Hij ondergaat het geweld niet passief. Hij kijkt het recht in 
de ogen. Daar is moed voor nodig. Veel moed! Toch hebben vele 

http://www.kerkinnood.nl/
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mensen na hem dezelfde moed gevonden om in gewelddadige 
situaties overeind te blijven, niet te capituleren. 
 

Laten we bij het beleven van het passieverhaal naar Jezus kijken - 
en naar hem opkijken, als hij aan het kruis hangt. En heel 
misschien kunnen we van binnenuit de woorden laten opwellen 
die de centurio sprak, die onder het kruis stond: Waarlijk, déze 
mens was een rechtvaardige, een Zoon van God! 

Pastoor David Lebrun 
 
 

CONTACT EN HET STUREN VAN KOPIJ: 
Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact 
opnemen met ons secretariaat. Het secretariaat is op 
werkdagen geopend tussen 09.00 uur en 12.30 uur.  
Adres:  Pastoriestraat 15, Vlijmen 

E-mail:  secretariaat@augustinus-parochie.nl 
Telefoon:  073-5112215 
Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze 
website:   www.augustinus-parochie.nl. 
 
Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting: 
28 mei 2021. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen 
in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte. 
 
Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor 
intenties, kerkbijdrage enz. : 
Vlijmen:  NL86 RABO 0154792950 
Haarsteeg : NL80 RABO 0154714003 
Nieuwkuijk:  NL94 RABO 0136501710 
Vliedberg:  NL28 RABO 0136590683 
 

mailto:secretariaat@augustinus-parochie.nl
http://www.augustinus-parochie.nl/
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