WOORD VAN DE PASTOOR - “Welke mens wil jij zijn?”
Dit jaar wordt Kerstmis anders. Ook Pasen, Pinksteren,
Allerzielen….waren anders. Wellicht zal ook de terugblik
met oudjaar anders zijn. Het afgelopen jaar was een jaar
als geen ander. Bood het nieuws ons voorheen
dramatische beelden van ver weg, nu kwam het ineens
heel dichtbij. De coronapandemie met alle gevolgen van
dien liet en laat niemand onberoerd. Ook naast corona gebeurde er
het nodige. De gewelddadige dood van George Floyd hield maanden
de gemoederen bezig, getuige de daarop wereldwijde protesten
tegen racisme. Daarnaast is er de ecologische problematiek: de
schepping die onze continue vraag naar meer, meer, meer niet
langer kan dragen. Paus Franciscus haakte daarop in en riep het
“Laudato Si”- jaar uit, genoemd naar zijn encycliek rondom de zorg
voor de aarde.
Er is van alles gaande en soms lijkt het erop dat de gevestigde
structuren het niet langer doen. Bevinden we ons op een
kantelpunt? Kantelpunten doen er toe voor onze toekomst en die
van de generaties na ons.
Ook Kerstmis was en blijft een kantelpunt. Vanaf die eerste Kerstdag
zijn we de jaren opnieuw gaan tellen. Er was dus iets nieuws
begonnen. Met de geboorte van elk kind gebeurt er iets nieuws. De
Franse auteur Victor Hugo begint zo één van zijn gedichten:
“Lorsque l’ enfant paraît”. Zodra het kind verschijnt…wordt alles
anders.
Onze Kerk heeft alles te maken met de geboorte van een Kind. We
herdenken het elk jaar opnieuw, als de dagen donker zijn, als het
hart en de geest nood hebben aan licht. Als de winter kantelt, vieren
we Kerstmis. En zelfs zij die de confectiekleren van het geloof
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hebben afgelegd en ingeruild voor een op eigen maat gesneden pak,
kunnen Kerstmis niet zomaar laten voorbijgaan.
“Lorsque l’ enfant paraît”, dichtte Victor Hugo. Jesaja dichtte het
eeuwen vóór hem. “Een Kind is ons geboren”, laat hij in de
kerstnacht weerklinken. In dat Kind toont God ons wie Hij is.
Het spreekt over bevrijding. Het brengt vreugde en vrede voor alle
mensen van goede wil. Even geen lawaai of uitbundig gejoel maar
wel een schroomvolle blijheid, een stille
dankbaarheid, een tedere verwondering, de
aarzeling van een hand die o zo graag een
pasgeboren kind in de armen wil nemen.
Met Kerstmis vieren we dat God geen verre en
afstandelijke God is gebleven. Hij is onze
broeder geworden. Hij is mens geworden opdat
ook wij, elke dag opnieuw, mens zouden
worden. Mens naar Gods hart.
Op het ogenblik dat ik deze woorden schrijf is net het eerste deel
verschenen van de mémoires van oud-president Obama. Hierin
vertelt hij o.a. hoe hij op school als kleine jongen met de groep
meedeed en een klasgenootje pestte. Op een bepaald moment
komt zijn moeder het te weten. Zijn moeder nam hem apart en zei:
“Barry, op deze wereld zijn er mensen die alleen maar aan zichzelf
denken. Het maakt hen echt niet uit wat er met andere mensen
gebeurt. Zolang zij maar krijgen wat ze willen. Ze halen andere
mensen onderuit om zichzelf belangrijk te voelen. Maar er zijn ook
mensen die het tegenovergestelde doen, die het vermogen hebben
om zich voor te stellen hoe anderen zich voelen. Zij zorgen ervoor
dat zij niets doen wat anderen pijn doet. Mijn moeder keek me recht
in de ogen, schrijft Obama, en ze vroeg mij: welk soort mens wil jij
zijn? Ik voelde me niet prettig”, schrijft Obama. “Dat was wellicht
ook haar bedoeling. Maar haar vraag is mij de rest van mijn leven
bijgebleven”.
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Wanneer God met Kerstmis mens wordt, vraagt Hij ons: welk soort
mens wil jij zijn? Een mens die alleen maar aan zichzelf denkt of een
mens die betrokken is op anderen?
Een mens die met eerbied in het
leven staat of een mens die
onverschillig zijn dagen doorkomt?
Wat we allemaal beleven rondom de
pandemie, vraagt om menselijkheid
en medeleven. Velen leven in een tijd van pijn en verdriet. Wij
denken aan mensen die door het coronavirus een dierbare hebben
verloren of zelf ernstig ziek zijn geworden. Maar ook aan mensen die
vereenzamen. Fysieke distantie mag niet leiden tot sociale isolatie.
Het is niet omdat we afstand moeten houden dat we afstand
moeten nemen van elkaar. Blijf elkaar nabij door kleine daden van
goedheid.
God is mens geworden en heeft ons in het Kind van Betlehem
opgezocht in de diepte van het bestaan. Om zo alles met ons te
delen en solidair te zijn in ons verdriet, in onze eenzaamheid en
angst, solidair tot in de dood. Als christenen zijn wij geroepen om
die solidariteit vandaag zichtbaar en concreet te maken in daden
van menselijkheid.
Dit jaar wordt Kerstmis anders. Ja. En toch ook weer niet want
Kerstmis is elk jaar opnieuw de glimlach van God die ons niet
onberoerd laat. “Lorsque l’ enfant paraît”. Zodra het kind
verschijnt…
Wanneer het kind verdwijnt uit samenleving en kerk, wordt het vuur
gedoofd, de hoop gedempt, het geloof verstikt, de liefde uitgeblust.
Omdat niemand wil dat dit gebeurt, vieren we ook dit jaar Kerstmis.
Anders maar niet minder echt. De stille nacht zal wellicht stiller zijn
dan andere jaren maar daarom niet minder heilig!
Zalig Kerstfeest
Pastoor David Lebrun
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VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE AUGUSTINUSPAROCHIE
Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag op
hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten.
Beste parochianen,
“Corona” en “Covid-19” zijn misschien wel de meest gebruikte
woorden van de afgelopen maanden. Als we niet uitkijken verlamt
de bezorgdheid voor het virus ons allemaal! Het omgaan met de
juiste maatregelen om het virus te bestrijden leidt soms ook tot
discussies, omdat de redelijkheid van genomen maatregelen niet
door iedereen hetzelfde wordt ervaren. Toch moeten we als
kerkbestuur onze verantwoordelijkheid nemen om het gevaar van
besmetting af te wenden en dus hebben we in onze ogen adequate
maatregelen genomen om medewerkers en vrijwilligers optimaal te
beschermen.
Over de invloed van Corona op de beleving van ons geloof en over
de praktische (on)mogelijkheden om samen te komen voor
bijeenkomsten zoals communievoorbereiding of
vormselvoorbereiding, maar ook de reguliere weekenddiensten
heeft ons pastorale team de nodige zorgen uitgesproken en
opgeschreven. Lezingen, cursussen, samen koffiedrinken na de
viering, het is allemaal niet of nauwelijks mogelijk. Maar we laten
ons niet ontmoedigen en we proberen zo goed en zo kwaad als
maar kan onze taken als kerkbestuur uit te voeren.
Weekendviering live volgen (streamen)
Om enigszins tegemoet te komen aan het
beperkte aantal toegestane bezoekers in een
viering hebben we besloten om wekelijks de
viering van 11.00u vanuit de St. Jan Geboorte uit
te zenden via YouTube. U kunt deze opnamen
ook terugkijken. U vindt ze via onze nieuwe
website, die sinds begin november in de lucht is.
Wilt u de viering rechtstreeks volgen ga dan op zondag om 11.00u
4

naar de website www.augustinus-parochie.nl en kies in het snelmenu voor de optie “Uitzending viering zondag 11.00u”. In het snelmenu ziet u ook hoe u eerdere uitzendingen kunt terugzien.
We hebben besloten voorlopig door te gaan met streamen, ondanks
de kosten. Ook zullen er met Kerstmis diverse vieringen digitaal te
volgen zijn. Om technische redenen zijn de uitzendingen alleen
vanuit Vlijmen te realiseren.
Wilt u bijdragen in de bestrijding van de kosten van streamen, dan is
uw bijdrage welkom op één van onze bankrekeningen. Of gebruik de
GIVT-app aan het einde van elke uitgezonden viering.
Begroting 2021
Steeds een belangrijk onderwerp in de
najaarsvergaderingen: de begroting voor
het komende jaar. Zeker nu een lastige
opgave, omdat we niet weten hoe Corona
zich gaat ontwikkelen in 2021. Wat we wel
weten is dat er sprake is van een afname
van de inkomsten die gebonden zijn aan de
wekelijkse vieringen, de speciale vieringen (Communie, Vormsel), de
uitvaarten, eenvoudigweg omdat er minder van deze vieringen zijn,
waaraan ook nog eens een beperkt aantal mensen mag deelnemen.
Toch hebben we gemeend ons niet te veel te moeten laten leiden
door de negatieve effecten van Corona op de inkomsten. We hopen
in 2021 een financieel redelijk normaal jaar te beleven.
De begroting is vastgesteld in de vergadering van 18 november.
Vanachter ons scherm hebben we de uiteenzetting van het
financiële team aangehoord en bediscussieerd. Belangrijk aspect is
wederom de toename van de kosten van gebouwen. Dat zit met
name in de voorgeschreven reserveringen die we moeten doen voor
toekomstig onderhoud en renovatie. Uiteraard hangt dit ook samen
met ons beeld van de toekomst van de parochie. Uiteindelijk
hebben we de begroting vastgesteld met een negatief resultaat van
ruim € 200.000,-. Zonder de toevoeging aan de reservering voor
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onderhoud komen we uit op een negatief resultaat van ca € 7.000,-.
De begroting is ingediend bij het bisdom ter goedkeuring.
Toekomst
Regelmatig spreken we over de toekomst van onze parochie. Niet
alleen in het licht van de financiële situatie maar ook vanuit
pastoraal oogpunt. Daarbij geven we aan dat pastorale
ontwikkelingen leidend moeten zijn voor de financiële keuzes. Onze
parochie bestaat uit ca. 11.000 leden. Wat beweegt deze
parochianen om wel of juist niet voor de kerk en de parochie H.
Augustinus te kiezen? Dat zouden we graag willen weten om
gefundeerd over beleid voor de toekomst te kunnen spreken. De
moeilijkheid in deze periode is om in contact te komen met onze
parochieleden of een goede afspiegeling daarvan. We spreken met
enige regelmaat over de aanpak daarvan, ook met externe hulp. We
houden u op de hoogte als daar ontwikkelingen te melden zijn.
Kerkbalans 2021
Zonder financiële bijdragen van (al) onze
parochianen hebben we geen toekomst. Daarom
besteden we elk jaar in nationaal verband
aandacht aan de Actie Kerkbalans. Ook wij zijn
bezig met de voorbereidingen voor 2021. Het
thema van de Actie Kerkbalans 2021 is: “Geef vandaag voor de kerk
van morgen”. Met andere woorden, als we vandaag niet geven voor
onze gemeenschap dan hebben we morgen geen toekomst meer. In
januari 2021 zal daarom bij ieder van u weer de brief worden
bezorgd waarin we aandacht vragen voor de financiële situatie van
de parochie H. Augustinus in de hoop dat u serieus wilt overwegen
om (weer) een bijdrage te leveren op grond van uw lidmaatschap
van onze gemeenschap. “Draag ook uw steentje bij” was vorig jaar
onze oproep. Dat heeft geleid tot een ca. 10% hogere opbrengst aan
kerkbijdragen t.o.v. 2019. Daarvoor zeggen we u hartelijk dank. Mag
het in 2021 weer 10% meer zijn?
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GIVT-app
Nu we enige ervaring hebben met het gebruik van de GIVT-app in
onze kerken vragen we opnieuw aandacht
ervoor. Wij denken dat het een handig en
eenvoudig hulpmiddel is om bij te dragen aan
de collecte, kaarsengeld, speciale projecten. Zo
kunt u ook met de GIVT-app deelnemen aan de collecte terwijl u
kijkt naar een uitzending van de zondagsviering vanuit de St. Jan
Geboorte op uw computerscherm of uw tablet. De GIVT-app wordt
overigens ook toegepast bij andere organisaties, bv. bij
deurcollectes. Ook dan kan de app gebruikt worden. Elke gift is
anoniem, net zo anoniem als een gift in de collecteschaal. Probeer
het eens uit als u wilt en wilt u meer weten, kijk dan op onze
website.
Aanvulling bestuur
Onze secretaris, Marco van Os, heeft aangegeven dat hij gaat
verhuizen. Dat betekent dat hij Heusden gaat verlaten. Dat betekent
ook dat hij op termijn het kerkbestuur zal gaan verlaten. Marco
geeft te kennen dat het goed zou zijn als we gaan nadenken over
zijn vervanging. Naast het secretariaat houdt hij zich ook bezig met
het onderhoud van de gebouwen. Dit betekent dat we op zoek gaan
naar nieuwe kandidaten, zowel voor de functie van secretaris van
het bestuur als voor de functie van coördinator onderhoudszaken.
De onderhoudszaken worden mede beheerd door de commissie
vastgoed (ComVa).
Hebt u belangstelling voor deze functies of kent u iemand die daar
geschikt voor is, laat het ons weten. Dat geldt ook voor de functie
van penningmeester. De huidige penningmeester heeft aangegeven
dat hij de functie graag uitvoert maar dat we wel een opvolger voor
hem moeten gaan zoeken.
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Onderhoud
De werkzaamheden aan het dak van de St. Jan Geboorte zijn
enigszins vertraagd door de vertraging in de levering van materialen
tgv de Corona-crisis. Er vinden herstel- en schilderwerkzaamheden
plaats aan de pastorie in Nieuwkuijk. Voor 2021 staan diverse
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden gepland op diverse
plaatsen in de parochie. U leest er meer over in komende edities en
binnenkort op de website.
Peter van Drunen, vicevoorzitter

VIERINGEN ROND KERSTMIS EN DE JAARWISSELING 2020
Kerst zal dit jaar anders gevierd
worden dan we gewend zijn
binnen onze parochie. Het
coronavirus heeft de wereld
behoorlijk veranderd. Toch vinden
wij het belangrijk om binnen de
mogelijkheden samen Kerst te
vieren.
Het is helaas niet mogelijk om
iedereen toe te laten bij de
vieringen. Wij vinden dit net zo
vervelend als u, maar stellen de
gezondheid van onze parochianen
voorop.
Het toegestane aantal is afhankelijk van besluiten van het RIVM.
Houd onze website en weekblad Heusden in de gaten voor de
actuele informatie.
Hieronder vindt u een overzicht van de vieringen.
Reserveren is noodzakelijk.
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Vol = Vol. We kunnen helaas geen mensen toelaten die niet
gereserveerd hebben. We willen u dan ook vragen om niet naar de
kerk te komen wanneer u niet gereserveerd heeft.
We hopen op uw begrip en medewerking in deze.
Alle vieringen vanuit Vlijmen worden ook via live-stream
uitgezonden.
Kerstviering dinsdag 22 december
19.00 uur
Sint Janshof eucharistieviering
Deze viering is alleen toegankelijk voor bewoners van het Sint
Janshof.
Kerstavond donderdag 24 december
Vlijmen
16:30 uur
Gezinsviering
18.00 uur
Gezinsviering
21.00 uur
Eucharistieviering
Nieuwkuijk
17:00 uur
23.00 uur

Gezinsviering
Eucharistieviering

Haarsteeg
19.00 uur

Gezinsviering

Eerste Kerstdag vrijdag 25 december
09.30 uur
Eucharistieviering Haarsteeg
11.00 uur
Eucharistieviering Vlijmen
Tweede Kerstdag zaterdag 26 december
09.30 uur
Eucharistieviering Nieuwkuijk
11:00 uur
Eucharistieviering Vlijmen
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Oud en Nieuw
Zondag
27 december 11.00 uur Woord- en
Communieviering Vlijmen. De eucharistieviering in Nieuwkuijk komt
op die dag te vervallen.
Donderdag 31 december 17.30 uur Sint Janshof.
Deze viering is alleen toegankelijk voor bewoners van het Sint
Janshof.
Vrijdag

01 januari

11:00 uur Eucharistieviering Vlijmen.

MEDEDELINGEN
Heilige Communie
De zieken en bejaarden die met Kerstmis de kerk niet meer kunnen
bezoeken en toch graag de Communie willen ontvangen, kunnen dit
opgeven bij het secretariaat, telefoonnummer 073 -5112215.
Aswoensdag
Een Askruisje halen kan op woensdag 17 februari om:
19.00 uur Vlijmen
20.00 uur Haarsteeg
Mits de maatregelen rondom Corona dit toelaten.
Taizé-avonden
De laatste jaren hebben de Taizé-avonden zich een
vaste plaats in onze parochie verworven. Een
bijzondere ervaring voor velen. Mooie teksten, warme
samenzang, intense stiltemomenten in een daarvoor
sfeervol ingerichte kerk in de geest van Taizé. Een
mooie gelegenheid om tot jezelf te komen.
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Helaas heeft Corona ook hier voor gezorgd dat deze vieringen
voorlopig geen doorgang kunnen vinden. Zodra het weer kan, zullen
we deze vieringen weer oppakken en u hierover informeren.
Adventsactie - Help de vicieuze cirkel doorbreken
De vicieuze cirkel van armoede,
ondervoeding, gebrekkige
opleiding, en weer armoede wordt
ook wel de armoedeval genoemd.
Die krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts
weinigen weten eraan te ontsnappen Adventsactie wil daar iets aan
doen. Omdat ondervoeding zo’n belangrijke schakel is in de vicieuze
cirkel, steunen we dit jaar projecten die ervoor zorgen dat gezinnen
zelf groenten, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier
beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Daarmee willen we
voor nog meer mensen de vicieuze cirkel helpen doorbreken, zodat
jonge mensen een goede start kunnen maken en meer kans hebben
om later goed voor zichzelf en hun gezin te kunnen zorgen.
Meer informatie over de projecten die gesteund worden, zijn te
lezen op https://www.adventsactie.nl. Uw bijdrage is enorm
welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB
0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
Stille Omgang - 675 jaar Mirakel van Amsterdam
In maart 2020 was het pijnlijk om de Stille Omgang landelijk af te
gelasten, maar verstandig. Wat in 2021 mogelijk zal zijn, laat nog op
zich wachten. Het thema blijft: "de luisterende mens", omdat dit zo
toepasselijk is voor deze tijd. Er is een boekje uitgegeven: Pater
Frans van der Lugt 5 jaar later, omdat hij toch doorging in moeilijke
omstandigheden. Hij kan ons inspireren. Dit boekje wordt
aangeboden bij komende gelegenheden.
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Tot 1 april 2021 is er een tentoonstelling ingericht in de kelder
vande st. Bavo kathedraal te Haarlem door de stichting Nederlands
erfgoed over 675 jaar Mirakel van Amsterdam. Zie website voor alle
informatie. www.stille-omgang.nl
Het boek Mirakel van Amsterdam kunt u bestellen via Bol.com en bij
het bestuur Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam a 15,euro plus verzendkosten. Bank: NL61INGB0000212031
EXPOSITIE WERKGROEP GEZINSVIERINGEN
In dit bijzondere jaar,
met al zijn
beperkingen, heeft
de werkgroep
gezinsvieringen een
creatieve oplossing
bedacht (letterlijk en
figuurlijk) om de
kinderen van onze
parochie bezig te laten zijn met de Advent. Die mooie
voorbereidingstijd op Kerstmis is ingevuld met vier bijeenkomsten,
vroeg in de zondagmorgen. Daar komen uiteraard de schitterende
teksten van Jesaja langs, over hoop, troost, blijde verwachting en
bemoediging. En natuurlijk mooie evangelie-lezingen over
waakzaamheid, Johannes de Doper, en de engel Gabriël. En er
komen maar liefst vier kunstenaars langs, die ieder op hun eigen
manier proberen om voor de kinderen hún beeld van God te maken:
een beeldhouwer, een kunstschilder, een geur-kunstenaar en een
architect.
De vier kunstenaars geven de kinderen een opdracht mee. Om zelf
na te denken over God en hun geloof, en om daar een eigen
"kunstwerkje" bij te maken. Zij krijgen ook materiaal mee, als klei en
schilderspullen.
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Op zondag 20 december willen de kinderen graag laten zien wat zij
bedacht en gemaakt hebben. Wat hun beeld is bij God, en bij "Het
Verhaal". Van 14.00 uur tot 17.00 uur zal de kerk in Vlijmen dan ook
open zijn om al hun creaties te bewonderen..... en misschien kunt u
dan zelf ook wel even stil staan bij het beeld dat u zelf van God
heeft?
INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK
De parochie heilige Augustinus organiseert
een inzamelingsactie ten behoeve van de
Voedselbank ’s-Hertogenbosch e.o.
Vanuit deze organisatie worden wekelijks
een 75-tal gezinnen in onze parochie
ondersteund. De actie zal plaatsvinden in
de week van 12 t/m 20 december 2020.
Tijdens deze week kunnen dagelijks tussen 10. 00 en 16. 00 uur
producten worden ingeleverd in de kerkportalen van de kerken in
Nieuwkuijk, Haarsteeg en Vlijmen waar kratten van de VB zullen
klaarstaan.
Ook voorafgaand aan de kerkdiensten kunnen producten worden
ingeleverd.
De tijden van de kerkdiensten zijn:
- Zaterdag 19 december 19.00 uur H. Lambertuskerk te Haarsteeg.
- Zondag 20 december 09.30 uur H. Johannes Geboortekerk te
Nieuwkuijk.
- Zondag 20 december 11.00 uur Sint Jan Geboortekerk te Vlijmen.
Er is vooral behoefte aan houdbare levensmiddelen zoals rijst, zoet
broodbeleg, koffie, thee, macaroni, spaghetti, maaltijdsoep, lang
houdbare melk. Ook vlees, groente en fruit in pot of blik zijn
welkom. Daarnaast kunnen ook wasmiddel, tandpasta en/of
shampoo ingeleverd worden. Als u vragen heeft over deze actie kunt
u deze stellen aan Frans van Delft, coördinator Voedselbank
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’s-Hertogenbosch e.o. uitgiftepunt Vlijmen. Dit kan telefonisch via
nummer 06-19680007 of via vlijmen@voedselbankdenbosch.nl.
Wij rekenen op uw medewerking zodat de actie een succes kan
worden, vooral voor degenen die het moeilijk hebben in deze zware
en donkere tijden.
LIEF EN LEED:
Door het doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen:
04 okt Vlijmen
Mace Nieuwenhuizen
04 okt Vlijmen
Scott en Sage Buitenhuis
25 okt Haarsteeg
Pleun Verhoeven
01 nov Vlijmen
Philou van Arnhem
01 nov Vlijmen
Lotte van Leeuwen
Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin.
65- jarig huwelijksjubileum:
26 nov Vlijmen
Piet en Chris van Oorschot – van de
Mosselaer
Wij wensen hen alle levensgeluk en zegen.
Uitgedragen vanuit onze kerken:
09 sept Vlijmen
Corrie Branten – Mommersteeg
22 sept Nieuwkuijk
Jetty America – Frijns
10 okt Nieuwkuijk
Fried van de Water
10 okt Vlijmen
Betsy van Helvoort – Lommers
14 okt Haarsteeg
Cor Koks
16 okt Vlijmen
Pierre Roelofs
07 nov Vlijmen
Cor van Zon
23 nov Vlijmen
Nelly Zeeuwen – Pechtold
28 nov Nieuwuijk
Corrie van de Wiel – Flipsen
Mogen zij rusten in Gods vrede.
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97 jaar
93 jaar
82 jaar
77 jaar
92 jaar
60 jaar
82 jaar
86 jaar
85 jaar

RESPECT
Het gaat er in onze tijd soms hard aan toe. Meningen die lijnrecht
tegenover elkaar staan, verschillen die worden
uitvergroot, verharding. Grondrechten die gebruikt
(zo niet misbruikt) worden om het eigen gelijk te
halen.
Nog niet zo heel lang geleden maakte een relatief
kleine groep bezwaar tegen zwarte piet. De groep
legde een verband met het slavernijverleden, was
verdrietig bij de gedachte aan een over-over-grootmoeder die slavin
was geweest, vond zwarte piet een kwalijke karikatuur van de
gekleurde medemens, voelde zich ook in het dagelijks leven
gediscrimineerd, en wilde ook maar meteen alle andere links naar
moorkoppen en negerzoenen en dergelijke verboden zien. Terwijl
wij allemaal vonden dat zwarte piet een leuke en onschuldige
volkstraditie was, keerde langzaam het tij. Rutte sprak van
“voortschrijdend inzicht”, vond dat mensen zich niet verdrietig of
gekwetst mochten voelen in onze maatschappij, en daar ging piet.
Hoewel wij nog best wel eens boos zijn over het verdwijnen van een
stukje folklore, boos zijn op een kleine groep mensen die zijn gelijk
haalt door hard te roepen, zien wij toch ook hoe er inderdaad wordt
nagedacht over de rechten en de gelijke behandeling van deze
medemensen.
En dan wordt er een leraar vermoord, en worden er aanslagen
gepleegd door fanatieke moslims. Moeten er leraren onderduiken.
Ze zijn boos over het gebruik van cartoons die hun profeet
bespotten en beledigen. En meteen wordt aan alle kanten gezwaaid
met de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. En ook hier
laaien de felle debatten op. Discussies waar het respect soms ver te
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zoeken is. Natuurlijk moeten geweld en terreur absoluut
tegengegaan en bestreden worden.
Maar waar gaat het om? Het gaat om
Geloof. Het gaat (dus) om iets wat het
diepste in de mens, wat het hart raakt.
Geen geschiedenis, aardrijkskunde of
wiskunde. Geloof, Gevoel, Beleven. Iets
waar een ander misschien niets in ziet, niets van gelooft. Maar moet
je dat dan belachelijk maken, en daarmee die gelovigen kwetsen ?
Onze maatschappij veegt het allemaal op dezelfde hoop van “Moet
kunnen” en “Vrijheid van meningsuiting” .
Ik vraag mij af of er niet ergens een grens moet worden getrokken,
gebaseerd op respect, op wederzijds respect.
Want ons, christenen , gebeurt hetzelfde! Ook wij moeten geregeld
met lede ogen aanschouwen hoe populaire presentatoren,
cabaretiers en dergelijke soms ronduit walgelijke grappen maken
over “onze” Jezus Christus. En wij laten het gebeuren! Niemand die
een vuist maakt, want ja…… ”moet kunnen, toch ?.”
Mensen als Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij halen dit aan. Zij
geven aan dat zij soms ook heel verdrietig worden van het
bespotten van Jezus en daarmee diep in het hart worden geraakt.
Alleen, zij verdedigen dan toch de bekende Vrijheid en geven aan
dat we dan maar wat eelt op de ziel moeten krijgen, wetende dat je
ergens in gelooft, maar dat anderen dat niet geloven en soms zelfs
kunnen bespotten.
En nu vraag ik mij af: kunnen de gevoelens van verdriet en gekwetstzijn, van deze twee, niet zo grote, groepen ook niet gerespecteerd
worden? Moet de discussie niet gaan over: tot hoever ga je, waar
ligt de grens? Moet het bespotten van welk geloof dan ook niet
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worden verboden? Of in ieder geval zeker aan de kaak gesteld
worden?
En dan mogen leraren best wel spreken over cartoons en dergelijke,
als zij maar objectief, en respectvol praten over geloof en over het
feit dat daarmee spotten leidt tot hele nare dingen. En dus niet zou
mogen in een maatschappij waar mensen respectvol met elkaar
moeten omgaan.
Diaken Alfons Hermans
DANK JULLIE WEL VRIJWILLIGERS!
In deze laatste editie van de Ontmoeting
van 2020 wil het bestuur alle vrijwilligers
danken voor hun inzet van 2020. Het is een
dankwoord onder speciale omstandigheden.
Vanaf maart veranderden de
werkzaamheden door de entree van het
coronavirus compleet. De deuren van de
pastorie en parochiezalen gingen dicht en de deur van de kerk stond
slechts op een kier. We moesten leren omgaan met de RIVM
maatregelen en noodgedwongen met activiteiten stoppen. Onze
koorleden mogen helaas nog niet zingen tijdens de vieringen.
Vergaderingen werden uitgesteld of per mail geregeld en besturen
ging via of zoom, skype of teams. In de buitenlucht, in de tuinen en
begraafplaatsen werkten de ploegen op afstand, maar het gezellig
koffiedrinken werd gemist. Even was er een opleving tijdens de
zomermaanden, echter de regelgeving bleef in stand.
Koren hartelijk dank voor jullie geduld, hopelijk kunnen we snel
genieten van jullie gezang.
Kosters, acolieten, lectoren dank voor de keurige uitvoering van de
maatregelen op het altaar.
Bloemendames dank voor de bloemstukjes bij de Mariabeelden
(ook in de kapellen) en de versiering op het altaar.
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Collectanten, nu even niet, maar we hopen dat in
de nabije toekomst jullie het collectegeld weer
mogen ophalen.
Koffiedames, helaas geen koffiegeur aan het einde
van de zondagse vieringen. (1e zondag Vlijmen, 3e
zondag Nieuwkuijk en 4e zaterdag Haarsteeg).
Gastvrouwen moesten iedere keer aanpassen aan de
omstandigheden. Niet werken, wel werken, niet werken. Dit geldt
ook voor de interieurverzorgers en de dames van het
koperpoetsen.
Dank aan de werkploegen van de tuinen en begraafplaatsen. Het
blijft er verzorgd uitzien rondom de torens. De begraafplaatsen met
Allerzielen lagen er prachtig bij.
De vlaggers geloofden er heilig in dat in de spits van de toren geen
virussen aanwezig waren. De vier vlaggen wapperden mooi op 27
april en 5 mei.
Werkgroepen zoals 1e communie, vormsel en gezinsvieringen
hadden een lastig jaar met het uitstel van deze belangrijke
vieringen. Gelukkig is het goed gekomen. De avondwakegroep
stond paraat.
Diaconale werkgroepen zoals het VOB, Zorgfonds en bloemetje van
de week, Vastenactie konden hun werkzaamheden in deze
bijzondere omstandigheden helemaal niet of deels uitvoeren.
Activiteiten zoals Beheer kerkhoven, hulp bij financiële zaken en
redactie De Ontmoeting vonden thuis plaats. Gelukkig hebben de
sorteerders van de Ontmoeting deze klus op afstand in De Lantaarn
kunnen organiseren.
Individuele taken zoals het schrijven van doopoorkondes, schelpen
voor dopelingen en het avondwakekruisje verliepen gelukkig
probleemloos. Dank aan de sleutelvrijwilligers, die dagelijks de
kerken en kapel openden en sloten.
Ook waren de bouwkundige vrijwilligers altijd snel ter plaatse
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De bezorgers hebben de bezorging van De Ontmoeting één keer
verstek moeten laten gaan. Hopelijk was dat de eerste en de laatste
keer.
Tot slot ging de deur van St. Janshof tijdens de eerst golf dicht en
het duurde lang voordat de vieringen herstart werden. Gelukkig
kunnen de assistenten van de vieringen nu weer aan de slag.
En dan blijven nog de vragen of we kerststallen coronaproof
kunnen bouwen en de brieven van Kerkbalans mogen invouwen.
Een bijzonder jaar 2020.
Wat het bestuur heel jammer vond was dat we de
vrijwilligersdankbijeenkomst van 28 april hebben moeten afblazen.
Voor het eerst met alle vrijwilligers van parochie heilige Augustinus
samen. Het staat hoog op onze prioriteitenlijst.
We hopen dat de coronaperiode de onderlinge verbondenheid van
de leden van de diverse werkgroepen geen al te groot nadeel gaat
toebrengen en dat we iedereen weer zullen terugzien als het
Corona-virus via een vaccin het land uit geholpen wordt.
Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk, meld dit dan aan ons
secretariaat 073-5112215 en onze secretaresse helpt u verder.
Vrijwilligers nogmaals hartelijk dank en een Zalig Kerstfeest
toegewenst.
Het bestuur
VIER KERSTMIS!
De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte
uit om Kerstmis te vieren, ook al is dit jaar alles
anders door Covid-19. Ga naar de website van uw
eigen parochie om te kijken of u bij één van de
vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen.
Zijn alle plekken al gereserveerd, vier dan Kerstmis
thuis, via de live stream van uw parochie, of voor televisie bij KRONCRV op NPO2. Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren. Op
deze website https://www.vierkerstmis.nl/ vindt u handige links en
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downloads die u helpen om Kerstmis ook thuis te kunnen vieren.
Doe mee, Vier Kerstmis!
Vier Kerstmis is een initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk in
Nederland.

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:
26 februari 2021.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen
niet te plaatsen of 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
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