WOORD VAN DE PASTOOR
Online shoppen
Doet u dat ook wel eens, in een winkel
snuisteren en finaal uw aankopen online
doen? Uitbaters van kledingwinkels of
boekhandelaars hebben er de pest aan.
Dagelijks zien ze hoe mensen kledij komen
passen of in boeken komen bladeren, maar
zonder aankoop de deur uit lopen. Het
gewenste artikel wordt immers achteraf online gekocht, omdat
men daar de gewenste trui in het juiste kleurtje of 5 euro
goedkoper vindt. Onbewust zijn mensen winkels als een toonzaal
gaan beschouwen, eerder dan als een verkoopplek. Daar eindigt
het verhaal niet. Want wat zijn diezelfde mensen ontgoocheld
wanneer ze plotseling voor een gesloten deur staan. De winkel
bestaat niet meer. De uitbaters konden het hoofd niet langer
boven water houden, moesten de deuren sluiten. Weg
boekhandel of fijne boetiek. Weg favoriet adresje waar het zo fijn
zoeken was.
We maken een sprongetje naar de Kerk. Veel mensen vinden het
fijn dat er vlakbij, in eigen dorp of wijk, een parochiekerk is waar
je terecht kunt voor een doopsel, een communie, een uitvaart.
Hoe geschokt zijn diezelfde mensen wanneer ze op een dag voor
een gesloten deur staan. Of erger nog, dat de kerk wordt
verkocht, misschien zelfs gesloopt. Waar moeten we nu heen?
Wat is het verband tussen de bovenstaande verhalen? Dat we de
dingen soms te vanzelfsprekend vinden. Dat we ervan uitgaan dat
een winkel of een kerk er altijd voor ons is, zonder erbij stil te
staan dat beide niet zonder ‘klanten’ kunnen. Een winkel die
onvoldoende verkoopt, gaat failliet. Een kerk die op zondag nog
maar weinig mensen trekt en waar mensen niet meer financieel
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aan bijdragen, is na verloop van tijd niet langer leefbaar. Het
gebouw heeft immers alleen maar een betekenis wanneer het
wordt bevolkt door mensen die samen een geloofsgemeenschap
vormen.
Elk jaar vraagt een instantie ons om gedurende twee zondagen de
kerkgangers te tellen. Vaak is dat vlug gebeurd. Op een doorsnee
zondag moeten heel wat kerken het stellen met een bescheiden
opkomst. Toch herbergen diezelfde kerken op andere dagen heel
wat mensen. Met Kerstmis of Pasen, bij een
begrafenis of huwelijk, bij vormselvieringen of
andere feestelijke gebeurtenissen. Veel mensen
komen dan enthousiast buiten, want het was een
mooie viering. Heel even vonden ze opnieuw
aansluiting bij hun katholieke wortels. Ze beleefden
een moment van zingeving dat ze heel waardevol
vonden.
Laten we daarover niet minachtend of cynisch doen. De
appreciatie van mensen die slechts enkele keren per jaar een
kerkdienst bijwonen, kan zeer oprecht zijn. Tegelijk zijn er vaak
gevoelens van frustratie bij de wekelijkse kerkgangers. Waar zijn
die toeristen? Er gaan stemmen op om minder servicekerk te zijn
voor gelegenheidsbezoekers, die de weg naar de kerk enkel
kennen wanneer ze iets nodig hebben. Tegelijk zijn er de
tegenstemmen, die erop wijzen dat de Kerk er voor iedereen is.
Het probleem is duidelijk, de oplossing niet. Wanneer veel
mensen zichzelf nog min of meer beschouwen als katholiek of
gelovig, maar slechts weinigen zich nog engageren in hun
plaatselijke kerkgemeenschap, ontstaat een spanning die op
termijn onhoudbaar wordt. Hoe pakken we dat aan?
Wonderbaarlijke oplossingen zijn er niet. Begrijp me niet
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verkeerd. Ik pleit niet voor een "heilige rest". Een Kerk die niet
meer in de breedte werkt, veroordeelt zichzelf tot een bestaan in
de marge. Tegelijk moet de Kerk een minimum aan bijdrage en
engagement kunnen vragen, anders wordt ze te vrijblijvend. De
deur sluiten voor randkatholieken is verkeerd, maar de dingen op
hun beloop laten, is ook niet goed. Slagen we erin om een brede
Kerk te blijven en tegelijk de mensen tot een sterkere en
bewustere betrokkenheid aan te zetten? Dat is wellicht de
uitdaging waar we voor staan.
Pastoor David Lebrun
VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE AUGUSTINUSPAROCHIE
Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag
op hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten.
Wijzigingen in bestuur - Penningmeester
In maart jl. heeft Ronald Krol, penningmeester in het bestuur, te
kennen gegeven geen nieuwe ambtstermijn te willen aanvaarden
in verband met toenemende drukte in gezin en werk. We danken
Ronald voor de jaren dat hij zijn expertise ten dienste heeft
gesteld van onze parochie; vanaf 2012 in de toenmalige Johannes
Geboorteparochie te Nieuwkuijk en vanaf 2015 in de gefuseerde
Augustinusparochie. Ook in de aanloop tot de fusie heeft hij het
nodige werk verricht. Eén en ander betekent dat ondertussen de
leden van het financiële team de taken van de penningmeester
hebben overgenomen. Inmiddels is besloten dat Bert Leijtens - de
administrateur in het financiële team - officieel de functie van
penningmeester gaat bekleden. De heer Leijtens heeft daarmee
ingestemd onder de voorwaarde dat we op zoek blijven naar een
nieuwe penningmeester.
Er zijn diverse gesprekken geweest met mogelijke kandidaten voor
de functie. Om uiteenlopende redenen hebben deze gesprekken
nog geen resultaat opgeleverd. Daarom roepen we nu via deze
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Ontmoeting kandidaten op voor de functie van penningmeester.

Vacature bestuurslid
penningmeester (m/v)
➢ De penningmeester is namens het bestuur de
eerstverantwoordelijke voor het beheer en het (doen) voeren van
de administratie over de financiële middelen.
➢ Meer in het bijzonder is hij/zij in staat tot:
Het managen en overzien van alle financiële taken
Het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen
Het beheer van het vermogen
Het bewaken en aanpassen van de administratieve organisatie
Het beheer van personeelszaken
Mocht u belangstelling hebben voor deze functie neem dan contact
op met dhr. van Drunen, vicevoorzitter van het bestuur of met
pastoor Lebrun. Dit kan via het secretariaat op tel. 073-5112215 of per
email: secretariaat@augustinus-parochie.nl
In de Augustinusparochie is een financieel team werkzaam. Dat
betekent dat de penningmeester lang niet alle genoemde taken
zelf hoeft uit te voeren. De administrateur en het secretariaat
verrichten de meeste dagelijkse activiteiten binnen de financiële
organisatie. Een penningmeester heeft daarmee vooral een
controlerende functie en minder een uitvoerende.
Wij hopen op (enkele) positieve reacties op deze oproep.
Bouwcommissie
In de juli-vergadering van het kerkbestuur is besloten tot de
oprichting van een bouwcommissie ofwel een commissie
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vastgoed. Deze commissie wordt belast met het beheer en het
onderhoud van het vastgoed (gebouwen en terreinen). Dit
gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Wij hebben
dhr. André Verreijt bereid gevonden toe te treden tot het bestuur
en tevens voorzitter te worden van de bouwcommissie. Naast dhr.
Verreijt zal dhr. Ivan van Hemert als bouwkundige zitting nemen.
Dhr. van Hemert is wellicht bij u bekend als gemeenteraadslid.
Tenslotte maakt dhr. van Os, secretaris van het bestuur, deel uit
van de commissie. Dhr. van Os behartigde tot nu toe bouwzaken
namens het bestuur en dat werd toch een te zware taak voor hem
alleen. De commissie zal zich gaan bezighouden met het
inventariseren en uitvoeren van noodzakelijk onderhoud en
renovatie aan de hand van een onderhouds- en gebouwenplan.
Daarnaast zal de commissie het bestuur adviseren omtrent de
toekomst van de gebouwen. Elders in dit nummer presenteren
beide heren zich.
Onderhoud
Het bisdom heeft toestemming verleend voor het opnieuw
bestraten van de oprit naar de begraafplaats in Haarsteeg.
De werkzaamheden zullen zo spoedig mogelijk worden
uitgevoerd.
Daarnaast vinden er binnenkort schilderwerkzaamheden
plaats aan de kerk en de pastorie van Nieuwkuijk. Voor een
renovatie van een deel van het dak van de kerk in Vlijmen is
inmiddels een aanbesteding gedaan. Deze werkzaamheden zullen
in het late najaar of wellicht pas in januari 2020 gaan
plaatsvinden. Daarbij is afstemming gezocht met de gemeente,
die vanaf september bezig is met de herindeling van het Van
Greunsvenpark. De toegang tot het kerkhof aan de rechterzijde
van de kerk wordt opnieuw bestraat. Dat kan wellicht tot
beperking van de toegang tot het kerkhof leiden. Volgt u dan de
aanwijzingen voor een alternatieve route.
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Jaarrekening 2018
In juni jl. heeft het bestuur de jaarrekening 2018
vastgesteld. Deze jaarrekening sloot met een nadelig
saldo van € 218.329,-. In 2017 was het resultaat
-/- € 160.248,-. Hier is wel enige toelichting bij nodig. In
het resultaat is een nadelig effect opgenomen van het
voorschrift tot waardering tegen beurswaarde van de
beleggingen op balansdatum. Daarnaast zijn er voorschriften
m.b.t. het vaststellen van de voorzieningen voor onderhoud van
het vastgoed. Met beide posten is geen geldstroom gemoeid,
maar ze moeten wel in de jaarrekening worden verwerkt. Als we
de jaarrekening opstellen zonder deze posten dan is het resultaat
voor 2018 gelijk aan -/- € 88.411,- (2017: -/- € 94.870,-). Dit is het
resultaat uit de gewone bedrijfsvoering. Hoewel het resultaat in
2018 iets minder slecht is dan in 2017 leiden beide uitkomsten tot
zorgen. Wij constateren een dalende lijn in de opbrengsten door
parochianen (minder kerkbijdrage, collectes e.d.) en een stijgende
lijn in de kosten. Willen we deze ontwikkeling ombuigen dan zijn
ingrijpende maatregelen nodig. Omdat de kosten een behoorlijk
vast karakter hebben is het moeilijk daarin te snijden zonder het
pastoraat aan te tasten. En dat is wel het wezen van de parochie.
Daarom zullen we ook inventief moeten zijn als het gaat om het
vergroten van de opbrengsten. U kunt ons daarbij helpen met het
verhogen van uw financiële bijdrage. Met de komende actie
Kerkbalans willen we hier extra aandacht aan besteden.
Op de parochie-website vind U meer informatie over de
jaarrekeningen onder het hoofdstuk ANBI.
Automatisering en incasso’s
De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de
implementatie van de ledenadministratie in DocBase. Ook de
afstemming tussen DocBase en de financiële administratie heeft
de aandacht van het financiële team behoorlijk opgeëist. Omdat
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de incasso’s vanuit het financiële pakket afgestemd moesten
worden op de registratie in DocBase is er hier en daar vertraging
opgetreden in het innen van de afgegeven incasso’s. Daarvoor
bieden wij onze excuses aan. Maar we hebben ons best gedaan
om de overlast te beperken.
Overige zaken
Er wordt regelmatig geëvalueerd of we nog aan alle richtlijnen
voldoen die het bisdom en de overheid ons voorschrijven. Zo
hebben we het bestuursreglement up-to-date gebracht en zijn we
bezig met de aanscherping van ons AVG beleid (Algemene
Verordening Gegevensbescherming). Ook de activiteiten rondom
vrijwilligers en die in het kader van diaconie en pastoraat vormen
steeds onderdeel van de agenda. Daarover meer elders in deze
Ontmoeting.
Peter van Drunen, vicevoorzitter

NIEUWE BESTUURSLEDEN STELLEN ZICH VOOR
Mijn naam is André Verreijt, ben 68 jaar en
woonachtig in Vlijmen (Vliedberg).
Ik ben getrouwd sinds 1976 en woon al 43
jaar op hetzelfde adres.
Wij hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen,
waar wij allebei apetrots op zijn.
Van beroep ben ik eigenlijk elektromonteur.
Tot begin september heb ik een eigen
bedrijf gehad in bouwkundige beveiliging en het afhangen van
diverse soorten deuren, zowel particulier als projectmatig.
Dit bedrijf heb ik bijna 30 jaar met liefde en plezier gerund.
Mij is gevraagd, gezien mijn achtergrond, om als bestuurslid in de
bouwcommissie plaats te nemen. Deze uitdaging ben ik
aangegaan, hopelijke voor een langere periode.
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Ik ben Ivan van Hemert en woon al 32 jaar
samen met mijn vrouw in Vlijmen.
Wij hebben drie volwassen kinderen en drie
kleinkinderen. Vlijmen ken ik al vanaf 1976
toen ik als bouwkundige een baan kreeg bij de
technische dienst van de gemeente.
Onderhoud gebouwen was een van mijn
werkvelden. In Vlijmen was ik tevens 8 jaar
commandant brandweer en dat ben ik daarna 21 jaar elders
geweest. Vier jaar geleden ben ik gestopt met mijn werk.
Sindsdien doe ik veel vrijwilligerswerk. Zo ben ik bij de
Zonnebloem voorzitter van Vlijmen-Dorp en organiseer in dit
verband de vakantie mee in de gemeente Heusden. Ook help ik
mensen die dat niet meer helemaal zelf kunnen met klusjes. Sinds
de laatste verkiezingen zit ik namens DMP in onze gemeenteraad
en zet mij zo met veel plezier in voor de hele gemeenschap.
En nu heb ik mij beschikbaar gesteld om mee te kijken naar
bouwkundige vraagstukken en met name het opstellen van een
meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen binnen de
parochie.

MEDEDELINGEN
Aanmelden Eerste Heilige Communie of Vormsel
Ook dit jaar kunnen kinderen zich weer aanmelden voor
de Eerste Heilige Communie of het Vormsel. Diaken
Hermans heeft de scholen bezocht en de brieven
uitgedeeld. Mocht u geen brief ontvangen hebben of
mocht uw kind buiten onze parochie op bijzonder
onderwijs zitten, kijk dan op onze website: www.augustinusparochie.nl. Of neem contact op met ons secretariaat.
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Gezinsvieringen
De gezinsvieringen in onze parochie vinden plaats in Vlijmen op
zondagochtend om 11.00 uur op onderstaande data:
- 29 september (Rainbow Swing)
- 27 oktober (Upside Down Praise Band)
- 24 november (Rainbow Swing)
- 24 december (koor Amazing) om 17.00 uur.
Op 24 december is er ook een gezinsviering om
17.00 uur in Nieuwkuijk en om 19.00 uur in Haarsteeg m.m.v. AVE.
Allerheiligen
Op Allerheiligen gedenken we allen die in de geest van Jezus
gewerkt hebben aan een betere wereld. Ze straalden iets uit van
Gods heelheid. Zijn liefde werd in hen tastbaar. Na hun dood
werden ze erkend als "richtingwijzers" voor de weg die we mogen
gaan. Naast deze erkende heiligen, gaat het ook om vele
'onbekenden'; om gewone mensen die, op hun eigen wijze, groot
zijn geweest. Nu zijn ze ten volle thuis gekomen in het goddelijke
licht en spreken voor ons ten beste. Op vrijdagavond 1 november
vieren we Eucharistie bij gelegenheid van het feest van
Allerheiligen in de kerk van Nieuwkuijk om 19.00 uur.
Allerzielen
Op Allerzielen, 2 november, gedenken we allen die ons zijn
voorgegaan, in het bijzonder zij die ons in het afgelopen jaar
ontvielen. We staan stil bij wie ze waren en wat ze voor ons
betekenden. We gedenken onze overledenen op:
Zaterdag 2 november:
19.00 uur
Haarsteeg
Eucharistieviering
Zondag 3 november:
09.30 uur
Nieuwkuijk Eucharistieviering
11:00 uur
Vlijmen
Eucharistieviering
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Zegenen van de graven
Op zaterdag 2 november zal pastoor Lebrun op de verschillende
kerkhoven aanwezig zijn om graven te zegenen.
De tijden zijn:
• van 13.30 tot 14.00 uur in Vlijmen
• van 14.15 uur tot 14.45 uur in Haarsteeg
• van 15.00 uur tot 15.30 uur in Nieuwkuijk
Telkens wordt er begonnen met een korte gebedsstonde bij de
afscheidsplek, waarna vervolgens op verzoek van nabestaanden
particuliere graven gezegend kunnen worden.
Geboorte Sterre Grabijn
Op 9 juni jl. is Sterre
gedoopt in de kerk van
Nieuwkuijk. Sterre is
geboren op 18 maart
2019 en de dochter van
Melanie van Veldhoven
en Jurriën Grabijn.
Melanie is al jaren actief
als vrijwilligster binnen
onze parochie,
voorheen op de
Vliedberg, tegenwoordig in Nieuwkuijk. Sterre is inmiddels 5,5
maand en een lieve, vrolijke baby. Haar grote broers spelen graag
met haar en zijn erg trots. Wij wensen Sterre, haar ouders en haar
broers alle goeds voor de toekomst!
Uw advertentie in de Ontmoeting?
Er is plaats vrijgekomen voor 2 advertenties in dit blad. De
Ontmoeting verschijnt 4 keer per jaar en wordt onder een groot
aantal parochianen verspreid.
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Wilt u of uw bedrijf op deze manier adverteren en zo een groot
aantal mensen bereiken? Voor slechts 60 euro per jaar kan uw
advertentie op de kaft van dit blad prijken!
Wanneer u interesse heeft, neem dan contact op met het
secretariaat.
Boekenbeurs
In het laatste weekend van oktober vindt de jaarlijkse
boekenbeurs van de Vincentiusvereniging gemeente
Heusden plaats. Dit jaar voor de 33e keer. De
boekenbeurs wordt weer gehouden op het terrein van
Abdij Mariënkroon, Abdijlaan 8 in Nieuwkuijk.
Wegens de overweldigende belangstelling in 2018, zijn
de openingstijden uitgebreid:
- vrijdag 25 oktober van 16.00 uur tot 21.00 uur.
- zaterdag 26 en zondag 27 oktober van 11.00 tot 17.00 uur.
De entree bedraagt € 1,-. Betaling kan contant maar ook pinnen is
mogelijk. De opbrengst is bestemd voor mensen in onze
gemeente die in acute financiële nood zijn geraakt en nergens
anders terecht kunnen.
Vrijwilligersbijeenkomst 2020
In de Ontmoeting van maart 2019 meldde het bestuur dat we in
2020 één vrijwilligersbijeenkomst gaan
organiseren. Sinds de fusie van 2015
organiseerden we onze
vrijwilligersbijeenkomsten nog steeds per locatie.
Het bestuur sprak toen af om deze traditie, na de
fusie, nog een tijdje te handhaven. Dat hebben we precies vier
jaar gedaan. Nu is de tijd gekomen om er één vrijwilligersfeest van
te maken. De vrijwilligersbijeenkomst 2020 vindt plaats op
zaterdag 25 april. Dus vrijwilliger, noteer deze datum alvast in uw
agenda! We hopen dat u erbij bent. Uw partner blijft ook welkom.
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IN MEMORIAM: LEO PULLES
Op 15 augustus jl. overleed op 81-jarige leeftijd, Leo Pulles, oudsecretaris van de parochie van de
Goddelijke Voorzienigheid Vliedberg.
Leo is altijd zeer betrokken geweest
bij de parochie op de Vliedberg
waarvan een groot aantal jaren als
bestuurslid en secretaris. Na het
overlijden van vicevoorzitter Adri van
de Kar heeft Leo, naast zijn
secretariële werkzaamheden ook de taken van Adri
overgenomen. Dit was een zware klus voor hem. Niet alleen
vanwege de hoeveelheid werk en zijn afnemende gezondheid
maar ook omdat hij het proces moest leiden waarbij zijn geliefde
parochie en kerk zouden ophouden te bestaan. Dit was een grote
emotionele belasting voor Leo. Het getuigt van moed om in die
omstandigheden toch de bestuurlijke verantwoordelijkheid te
nemen in het belang van het geheel. Leo vond het belangrijk om
toch een stukje ‘Kerk’ te behouden op de Vliedberg en mede
door zijn inspanningen is de toren van de voormalige kerk
behouden. De Vliedbergtoren met een Mariakapel. Leo was
daarom ook zeer verheugd dat de Mariakapel gestalte kreeg en
keek ook uit naar de opening en inzegening ervan. Helaas heeft
het niet zo mogen zijn. Drie weken voor de opening is Leo na een
moedig gedragen lijden van ons heengegaan.
Wij hadden het Leo zo graag gegund om een kaarsje te mogen
opsteken bij Maria op de Vliedberg. Wij zullen het doen; in zijn
naam, hem dankbaar gedenkend voor zijn grote inzet.
Moge hij rusten in vrede.
Namens het oud-bestuur Parochie van de Goddelijke
Voorzienigheid en de parochie Heilige Augustinus.
Marco van Os, secretaris
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LIEF EN LEED:
Door het doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen:
09 juni Nieuwkuijk Sterre Grabijn
07 juli Vlijmen
Hailey Wagenmakers
07 juli Vlijmen
Keanu de Laat
18 aug Vlijmen
James Cornelissen
18 aug Vlijmen
Silvy van Roosmalen
15 sept Vlijmen
Sofie van Liempt
Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin.
50- jarig huwelijksjubileum:
16 sept. Vlijmen
Giel en Mien de Vaan-Jonkers
Wij wensen hen alle levensgeluk en zegen.
Uitgedragen vanuit onze kerken:
02 juni Haarsteeg Herman van Bijnen
06 juni Vlijmen
Gerard Musch
23 juni Haarsteeg Christ van Esch
24 juni Vlijmen
Jo van Leeuwen - Goossens
02 juli Vlijmen
Walter Govers
10 juli Haarsteeg Gerrit Ketels
19 juli Haarsteeg Wilfred Mather
28 juli Nieuwkuijk Marietje Hornman – van de Grint
09 aug Nieuwkuijk Jeanne Elshout
13 aug Haarsteeg Tonny Boom – Walk
14 aug Nieuwkuijk Rie Elshout – Baijens
19 aug Nieuwkuijk Bet Verhoeven – van der Pas
23 aug Vlijmen
Rien Timmermans
26 aug Vlijmen
Willy van Esdonk
Mogen zij rusten in Gods vrede.
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93 jaar
78 jaar
85 jaar
80 jaar
91 jaar
83 jaar
80 jaar
95 jaar
85 jaar
85 jaar
93 jaar
94 jaar
74 jaar
77 jaar

VORMSEL
Op zondag 30 juni heeft in onze parochie de vormselviering plaats
gevonden. In totaal werden er 13 kinderen gevormd door deken
Marcel Dorssers. Dit zijn: Fieke van der Aa, Irene van den Berg,
Nanne van Boxtel, Berend Brust, Miguel Duijzer, Marleen van
Goch, Lotte van Helden, Indy Joseph, Kevan Knulst, Evelyn van der
Pasch, Luca van den Oetelaar, Kasper Vos en Nikki van Weert.
De muzikale verzorging van de viering was in handen van The
Upside Down Praise Band. Het thema van de viering was: “Vuur en
Liefde”. Onze dank aan de werkgroep, diaken en aan allen die de
vieringen en de voorbereiding mogelijk maakten.
Proficiat aan alle vormelingen en hun ouders.
AUGUSTINUSVIERING 2019
Reeds voor de 4e maal
vond op 1 september jl.
de gezamenlijke viering
van de parochie heilige
Augustinus plaats. De
naamdag van de heilige
(28 augustus) betekent
voor de parochianen van
de Vliedberg, Nieuwkuijk,
Haarsteeg en Vlijmen
jaarlijks een moment van samen vieren en samenzijn. Met een
goedgevulde Sint Jan Geboortekerk was het doel van de dag dan
ook voor een deel bereikt. Maar belangrijker dan de kwantiteit en
het aantal kerkgangers, is uiteraard de dragende gedachte: we
kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig. Precies vanuit
deze gedachte wordt elk jaar opnieuw een gelegenheidskoor
gevormd, slaan de plaatselijke gilden de handen in elkaar om
gezamenlijk de viering op te luisteren, dienen acolieten van de
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verschillende geloofskernen samen de H.
Mis. Zelfs bij lectoren en collectanten vindt
er uitwisseling plaats om zo het "wij-gevoel"
te versterken.
Het gelegenheidskoor o.l.v. Wil van der
Vleuten, met aan het orgel Rob Dommisse
luisterde de viering op briljante wijze op.
Echt inspirerend! In zijn overweging stond
pastoor Lebrun stil bij de persoon van Augustinus. Met name een
zin uit de Belijdenissen haalde hij aan: "Ik zocht u, buiten mezelf,
op zoveel plaatsen, in zoveel dingen. Ik zocht u buiten mezelf maar
Gij waart binnen in Mij." Ook vandaag zoeken mensen vaak waar
het niet te vinden is. Het beeld dat anderen van ons hebben is
daarbij vaak maatgevend. We maken selfies, posten we die op
Facebook, Snapchat, Instagram en we houden zorgvuldig de
reacties bij. Hoe meer likes, hoe geslaagder ik ben! Indien
Augustinus toen op Facebook had gekund, zei de pastoor, dan had
hij duizenden vrienden gehad en waren de dagelijkse likes niet te
tellen geweest want ze hingen aan zijn lippen. Hij was immers een
gevierd redenaar, een scherpzinnig denker...maar ondertussen
was hij de onrust zelve. Pas toen hij naar binnen keerde, pas toen
hij naar zichzelf leerde luisteren, mocht Augustinus ervaren dat
zijn diepste ik gezien en geliefd werd door een God die innerlijker
was dan zijn diepste innerlijk. De liefde ging branden in zijn hart
en vanuit die liefde stichtte hij een gemeenschap, bouwde hij aan
samen kerk zijn.
Ook vandaag moeten we vanuit Gods liefde die in ons hart brandt,
bouwen aan samen kerk zijn, vervolgde de pastoor, waarbij hij
aangaf dat veranderingen binnen de parochie onontkoombaar
zijn. "Meer dan ooit, komt het erop aan niet te blijven hangen in
het verleden, in zogenaamde privileges; ons niet voor te laten
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staan op wat wij meer hebben dan zij. Al onze geloofskernen
staan er even florissant óf even belabberd voor. Overal -in
Nieuwkuijk, Haarsteeg en Vlijmen- kampen we met dezelfde
problemen: minder kerkgangers, verschraling van vrijwilligers,
minder inkomsten; stijgende kosten. Kerkgebouwen die vaak niet
meer dan één keer per week benut worden. We kunnen hier niet
van wegkijken. We moeten dit onder ogen zien en gewetensvol
doen wat gedaan moet worden".
Na de viering begaven veel mensen
zich naar de pastorietuin die door
vrijwilligers leuk was aangekleed en
waar men elkaar ontmoette onder het
genot van koffie, thee of iets fris. De
muziekkapel "Bloast um op" uit
Haarsteeg zorgde voor een
ontspannen en gezellige
achtergrondmuziek. Een mooie dag, een inspirerend moment. Op
naar de volgende Augustinusviering!
AVONDWAKEGROEP
Sinds 1 januari 2015 is er een gezamenlijke avondwakegroep in
onze parochie. Deze is ontstaan uit de avondwakegroepen van de
oude kerkdorpen. Lieke van Veldhoven, Ine Verboord, Hanneke de
Vaan, Loes Couwenberg en Mirjam Branten vormen sindsdien de
gezamelijke avondwakegroep.
Allen hebben ze veel ervaring in het begeleiden van een
avondwake. Het zou zonde zijn als deze mooie traditie uit onze
katholieke kerk verdwijnt. Helaas zien we dat de laatste tijd steeds
meer gebeuren. Daarom willen wij als groep graag nog even de
aandacht vestigen op wat een avondwake is.
Een avondwake vindt meestal plaats op de vooravond van een
uitvaart. Lange tijd geleden werd iemand die gestorven was 16

zeker in onze streken - thuis opgebaard. Het was toen de
gewoonte dat familie en buren elkaar afwisselden om bij de
overledene te waken. Er werd dan meestal de rozenkrans
gebeden. Later werd dit rozenkransgebed naar de kerk verplaatst,
waarbij iemand uit de parochie gevraagd werd voor te bidden.
Vanaf het midden van de vorige eeuw
ging men aan de vooravond van de
uitvaart een avondmis houden ter
intentie van de overledene en zijn of haar
familie, als voorbereiding op het
naderende afscheid.
In de laatste decennia kwam er een ontwikkeling op gang. Mede
door gebrek aan priesters, werd de avondmis vervangen door een
avondwake; een gebedsdienst waarbij leken voorgaan.
Ook in onze parochie gaan leken voor in zo'n gebedsdienst
waaraan samen met de familie vorm gegeven wordt. Een
avondwake heeft een toegevoegde waarde bij het afscheid van
een dierbare. Men staat stil bij het leven van de overledene. Door
samen te bidden, te zingen en mooie teksten uit te spreken, kan
het verdriet gedeeld worden.
Ook bidden we in de avondwake voor de nabestaanden. Zij blijven
achter, maar weten zich gesterkt door de nabijheid van God en
hun eigen omgeving. Het is natuurlijk zonde als zo’n mooie
traditie verloren zou gaan. Niet alleen de uitvaart zelf is belangrijk,
maar het is ook goed als we in woord en gebed bijeen kunnen zijn
en onze zorgen bij God, onze Vader kunnen neerleggen. Dit wordt
ervaren als troostend en vormt vaak een sfeervolle voorbereiding
op het afscheid.
Mede door de toename van crematies, lijkt een avondwake niet
meer van toepassing te zijn. Weet dat onze parochie hierin wil
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blijven voorzien. Ook als er gekozen wordt voor alleen crematie,
zonder kerkelijke uitvaart, bestaat de mogelijkheid om op de
vooravond in kerkelijk verband te bidden voor de overledene.
Op dinsdag- en donderdagavond kan
bijvoorbeeld een nagedachtenis van de
overledene gehouden worden tijdens de H.
Mis die de pastoor voorgaat in het St.
Janshof. Meestal betreft dit bewoners van
het woonzorgcentrum. Men kan er ook voor
kiezen een avonddienst te houden in één van
de parochiekerken. Deze diensten zullen worden geleid door de
leden van de avondwakegroep. We hopen dat we met onze
avondwakegroep steeds mensen kunnen inspireren om
voorafgaand aan een uitvaart weer te kiezen voor een avondwake
of avonddienst.
Mirjam Branten, avondwakegroep
STUDIEFONDS FR. JESUDOSS
Fr. Jesudoss is al vier jaar financieel directeur van het St. John's
Academisch Ziekenhuis in Bangalore. Eén van zijn taken is de
uitbreiding en modernisering van het ziekenhuis.
Het is een katholiek ziekenhuis, met ruim 1800 bedden en het
heeft een grote poliklinische afdeling met drieduizend patiënten
per dag.
Binnen het ziekenhuis is er de mogelijkheid om een opleiding te
volgen tot arts, tot verpleegkundige en tot medisch administratief
personeel. Men kent veel medisch specialismen, waar op
internationaal niveau gebruik van wordt gemaakt.
Vanuit zijn christelijke identiteit hanteert het ziekenhuis variabele
tarieven, zodat de arme bevolking er ook terecht kan.
India is voor de christenen geen gemakkelijk land. Katholieken
vormen een minderheid. De meeste katholieken wonen in ZuidIndia, waar ook fr. Jesudoss woont. Zoals overal is ook in India het
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nationalisme in opkomst.
Daardoor ervaren de katholieken een achterstand in hun rechten,
met name in het onderwijs. Veel katholieke scholen moeten hun
eigen inkomsten werven, zeker de beroepsopleidingen. Toch zijn
de katholieke scholen kwalitatief de betere scholen van India. Dus
ook veel kinderen van andere geloven, vooral Hindoes, bezoeken
graag deze scholen. Kansarme kinderen hebben hulp nodig.
Dat voelde fr. Jesudoss goed aan toen hij in 2011 terug keerde
naar India. Met het cadeau van het Studiefonds is hij nog dagelijks
blij. Fr. Jesudoss laat zich leiden door de woorden van Gandhi die
zei: “Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van het bewustzijn
van een ieder en de opbouw van de samenleving”.
Een overzicht sinds 2015 van het aantal studenten dat financieel
ondersteund is bij de diverse opleidingen:
JAAR
TOTAAL MBO
HBO
WO
BASIS/
VMBO
2015
23
2
13
8
0
2016
60
2
15
24
19
2017
93
4
14
42
33
2018
123
19
20
40
44
De meeste opleidingen zijn medicijnen, verpleging, economie,
techniek, ict en wis- en scheikunde. Fr. Jesudoss wordt bij zijn
werkzaamheden voor het Studiefonds geholpen door drie priester
collega’s en drie zusters.
Verzoek project
In dat kader ontving Fr. Jesudoss een hulpvraag voor de aanschaf
van 130 schoolbanken en tafels voor de R.C. Primary and R.C. High
School in Valipalayam. De school staat in een arme
omgeving en krijgt geen enkele ondersteuning van de overheid,
vanwege de katholieke identiteit.
Voor de kwaliteit van het onderwijs is het van belang dat
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leerlingen niet op de grond
hoeven te zitten, maar in een
schoolbank.
Tijdens de St. Jansdag is het
gebruikelijk om de opbrengst
van de collecteschaal
beschikbaar te stellen aan
het Studiefonds. Er werd €
511,- opgehaald. Bovendien
kregen we van de
communicanten en
vormelingen van 2019 een
bedrag van €236,- In totaal €747.
Chapeau parochianen en hartelijk dank allemaal, namens fr.
Jesudoss. Het bedrag is gebruikt om bovengenoemde hulpvraag
te ondersteunen.
Goed nieuws
Fr. Jesudoss komt in oktober voor een korte vakantie naar
Vlijmen. Op zaterdag 5 oktober en op zondag 13 oktober zal hij,
samen met pastoor Lebrun, de Eucharistieviering in respectievelijk
Haarsteeg en Vlijmen mee voorgaan. Na afloop kunt u hem
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wilt u
meer informatie over fr. Jesudoss, kijk dan op de website van de
parochie onder het kopje diaconie.
Lies van Eggelen
GEDECOREERDEN SINT JANSDAG 2019
In Vlijmen wordt Sint Jansdag goed gevierd. Een bijzonder
moment waarbij niet alleen de patroonheilige van de Vlijmense
kerk in de aandacht staat, ook onze vrijwilligers worden dan in de
bloemetjes gezet. Ook dit jaar werden er twee gedecoreerd:
Mieke van Dulmen en Bart van Bijnen.
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Mieke van Dulmen loopt nog niet zoveel jaren mee maar heeft in
korte tijd wel het nodige betekend. Zij doet dat, zonder de
schijnwerpers op zichzelf te richten. Weldadig is ze aanwezig op
de pastorie en ze is een onmisbare kracht op het
parochiesecretariaat. Ze hoort en ziet wat gedaan moet worden
en stelt zich altijd dienstbaar op.

Bart van Bijnen is al jaren actief! Altijd trouw op post als de kerk
gepoetst moet worden. De poetsgroep vindt het fijn dat Bart er bij
is want voor zware klussen schrikt hij niet terug. Bij de opbouw en
de afbraak van onze kerststal is hij een onmisbare kracht. Nooit
doen we vergeefs een beroep op hem.
We wensen Mieke en Bart van harte proficiat met de decoratie
van de Augustinusspeld en wensen hen nog vele jaren in ons
midden. Naast de gedecoreerden, werd ook Gerard van Rijen in
de bloemetjes gezet. Na vele jaren trouwe dienst als organist,
moeten we van hem afscheid nemen. Gerard was haast
onafscheidelijk verbonden met het orgel. In de kerk van
Zaltbommel, de plaats waar hij geboren werd en opgroeide,
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begon zijn liefde voor
de kerkzang. Hij kreeg
de gelegenheid om
orgelles te volgen en
dit talent heeft hij altijd
ten dienste gesteld van
de gemeenschap.
We zijn Gerard
dankbaar voor de vele
jaren dat hij onze
parochie terzijde
stond. Bij de volkszang, bij het Gregoriaans koor was hij een
trouwe en toegewijde kracht. Onder luid applaus, wensten we
Gerard alle goeds.
PASTORAAL PROGRAMMA (september-december)
Het onderstaand pastoraal programma vindt plaats in nauwe
samenwerking met de protestantse gemeente Vlijmen.
Leesgroep
De keuze is gevallen op het boek "Spreken over God" van Arjan
Plaisier, voormalig scriba van de PKN. Het is een dun boekje wat
we makkelijk in 5 keer kunnen bespreken.
De laatste jaren is het spreken over God opnieuw in de
belangstelling gekomen. Dit is onder meer veroorzaakt door de
komst van moslims en van christenen uit andere landen naar
onze streken. Er is een hernieuwde belangstelling voor religie in
onze samenleving, waardoor God niet langer een taboeonderwerp is. Tegelijkertijd is er verwarring rond het bestaan van
God. In deze handreiking wordt ingegaan op vragen als: Wat
weten we van God? Hoe spreken we over God? Hoe kunnen we
God ervaren, en wat betekent het als wij Hem níet ervaren? Ten
slotte wordt er aandacht gegeven aan het belijdend spreken over
God. Het boekje is leverbaar via Bol.com en enkele andere
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webwinkels. "Spreken over God. Pastorale Handreiking". ISBN
9789023925538. 2011, 54 pagina's. De kostprijs is 5 euro.
Data: dinsdagen 8 oktober 2019, 15 & 29 oktober, 12 & 26
november steeds van 14:00 tot 16:00 uur. Bij genoeg interesse
kan er op donderdagavond 3 oktober ook een groep starten. Van
19:30 tot 21:30 uur. Plaats van samenkomst is de consistorie van
de Protestantse Kerk, Grote Kerk 22 te Vlijmen.
Oecumenische bijbelstudiegroep: Profeten, zwartkijkers of
realisten?
Wat hebben deze mannen van
lang geleden ons hier en nu nog te
melden? We willen dit najaar een
aantal bijbelteksten bespreken die
zelden of nooit op zondag gelezen
worden en die niet zo bekend zijn.
Teksten waarvan het ook niet
altijd direct duidelijk is of ze voor ons hier en nu nog van
betekenis zijn. Drie bijeenkomsten, steeds een andere profeet.
Aan bod zullen komen de profeten Ezechiël, Hosea en Amos. Dit
gebeurt telkens op maandagavond 20.00 - 22.00 uur op 30
september, 21 oktober en 18 november. Mogelijk vervolg in het
voorjaar. Afwisselend onder leiding van pastoor David Lebrun en
dominee Margo Trapman. Plaats van samenkomst is De Lantaarn,
Pastoriestraat 15 te Vlijmen. Graag vooraf aanmelden het
secretariaat. Minimaal 5 deelnemers, maximaal 15.
Taizé-avonden
Het komend jaar zullen er weer drie Taizé-vieringen worden
gehouden. Deze vieringen danken hun naam aan de broedergemeenschap in het Franse plaatsje Taizé. Jaarlijks trekken met
name duizenden jonge mensen naar Taizé.
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De vieringen zullen plaatsvinden op 30 november St.
Janshof,
25 januari Protestantse kerk, 14 maart St. Janshof,
steeds om 19.00 uur.
Dwars door de bijbel – theatervoorstelling
Om vast in uw agenda te noteren: donderdagavond
23 april 2020. Het is nog ver weg, maar de tijd gaat
snel genoeg. Deze avond zal Kees Posthumus voor ons optreden
met zijn voorstelling ‘Dwars door de bijbel’. Een feest van
herkenning voor wie veel bijbelverhalen kent. Voor wie minder
goed bekend is met de bijbel dé gelegenheid om er op een leuke
en ontspannen manier heel veel meer over aan de weet te
komen. Deze avond wordt georganiseerd door de Protestantse
kerken van Drunen, Engelen en Vlijmen, samen met Focolare en
de RK parochie Heilige Augustinus. Meer nieuws volgt.
OPENING MARIAKAPEL VLIEDBERG
Zondag 8 september jl., de dag dat de Kerk de geboorte van Maria
viert, is door pastoor Lebrun de Mariakapel in de oude kerktoren
van de Vliedberg geopend en ingezegend. Hiermee is een wens
van het toenmalige kerkbestuur in vervulling gegaan om een
stukje ‘Kerk’ op de Vliedberg te behouden. De dag begon met een
viering in de Caleidoscoop; muzikaal opgeluisterd door het
Augustinuskoor, waarvan diverse leden nog hebben gezongen in
het gemengd koor van de Vliedberg. Zoals u weet is de
Caleidoscoop de multifunctionele accommodatie en het hart van
de Vliedberg. Hoewel voor sommigen wennen, is een viering hier
niet vreemd, want al enige jaren organiseert de parochie hier een
viering op de eerste donderdag van de maand. Dit om met name
diegenen, waarvoor de kerkgang naar andere kerken niet meer zo
vanzelfsprekend is, de mogelijkheid te bieden om een
eucharistieviering bij te wonen.
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Na de viering op 8
september werd
gezamenlijk
gewandeld naar
de kerktoren en
de kapel. Nadat
kersvers
bestuurslid en
zeer betrokken bij
de inrichting van
de kapel Andre
Verreijt de deur
opende nam
Marco van Os, secretaris van het bestuur en oud bestuurslid van
de parochie van de Goddelijke Voorzienigheid het woord.
Kort werd de historie geschetst en bedankte hij diverse mensen
en herdacht daarbij Adri van de Kar en Leo Pulles. Twee
bestuursleden die aan de wieg stonden van de kapel maar die de
opening niet meer hebben mogen beleven.
Daarna werd de kapel ingezegend door pastoor Lebrun en stak hij
het 1e kaarsje op ter nagedachtenis aan de overleden herders
van de Vliedberg: pastoor Kamp en pastoor Schuurmans. Ter
nagedachtenis aan de bestuursleden en parochianen van de
Vliedbergparochie werd een kaarsje opgestoken door oudpenningmeester van de Vliedbergse parochie: Toon van de
Weijenberg. De huidige vicevoorzitter Peter van Drunen stak een
kaarsje op voor de parochie Heilige Augustinus. Vervolgens
werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een gezellig samenzijn
in de Caleidoscoop onder het genot van koffie of thee.
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Sinds juli zijn diverse vrijwilligers
actief geweest om de kapel gestalte
te geven. Het Mariabeeld dat door
het toenmalige bestuur in 2004 is
aangekocht siert weer de ruimte,
voortaan op een fraai gemetselde
sokkel. Toen de kerk aan de
eredienst werd onttrokken, zijn
diverse liturgische objecten veilig
gesteld zodat ze later weer konden
terugkomen in de kapel. Zo is de
eerste steen van de kerk weer
aanwezig maar ook een stukje van
een oude kerkbank alsmede de
bidstoelen die destijds in de kapel
stonden.
We hopen dat vele mensen Maria regelmatig een bezoekje zullen
brengen en dat zij er rust, bezinning en troost mogen ervaren. Wij
zoeken nog mensen die willen meedoen in de werkgroep voor het
beheer van de kapel; met name voor het open en sluiten van de
kapeldeur. Voor interesse of vragen neem contact op met het
secretariaat.
Marco van Os, secretaris
VRIJWILLIGERS OP BEZOEK BESTAAT 2 JAAR
In juni 2019 hebben de vrijwilligers van de werkgroep VOB de
eerste twee jaar van hun bestaan geëvalueerd. Met een tiental
dames en pastoor Lebrun bespraken we of we het doel van maart
2017 tot nu toe bereikt hebben.
Het doel VAN VOB: vrijwilligers van onze parochie gaan op bezoek
bij oudere parochianen, deelnemers genoemd, die nog zelfstandig
wonen en om verschillende redenen behoefte hebben aan een
ontmoeting. De intentie is dat we een bezoeken brengen vanuit
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de parochie, vanuit ons geloof.
Onze conclusie is dat we voor een kleine groep parochianen ons
doel bereikt hebben, dat we meer deelnemers zouden willen
bezoeken en dat het aanbod meer afgestemd zou kunnen worden
op de deelnemer.
In de loop
van deze
twee jaren
hadden we
een
constante
bezetting
van 10
vrijwilligers
en we
bezochten een twintigtal deelnemers. Deelnemers gaven aan dat
ze het zeer waarderen dat de vrijwilliger op bezoek komt en vaak
een luisterend oor geeft. Naast het luisteren wordt er soms ook
een spelletje gedaan. Ook is er de mogelijkheid om een bezoek
aan de kerk of bibliotheek te brengen. Dit wordt zeer
gewaardeerd.
De vrijwilligers komen vier keer per jaar bij elkaar om elkaar
impulsen te geven, om een stukje toerusting te ontvangen of om
kaarten of kerststukjes te maken voor de deelnemers. Deze
bijeenkomsten worden zeer gewaardeerd. Tussentijds verschijnt
er ook vier keer per jaar een nieuwsbrief.
Een punt blijft lastig: Op welke wijze bereiken we deelnemers?
We geven onze oren en ogen goed de kost en ook de pastoor tipt
ons. Daarom is dit artikel een uitnodiging voor parochianen, die
een bezoek zeer op prijs stellen. Eindconclusie VOB: WIJ GAAN
DOOR! U kunt zich aanmelden op het secretariaat of
bij Lies van Eggelen 06 12695885
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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:
22 november 2019.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen
in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte.
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