WOORD VAN DE PASTOOR
Nieuw? Of toch niet?
Is Corona nieuw? Ja. En toch ook weer niet.
Soortgelijke ervaringen kent de mensheid al
heel lang. Ze vonden door de jaren hun
verklanking in de literatuur. Het viel me dan
ook op dat in de voorbije maanden twee
klassiekers van jaren geleden opnieuw
bestsellers werden: “De pest” van Albert Camus en de
“Decamerone” van Boccaccio.
“De pest”. Een Franse klassieker uit 1947. Het boek beschrijft hoe
een onstuitbaar virus overspringt van dier naar mens en een
Algerijns dorp uitmoordt. Dokter Rieux, de hoofdpersoon van het
verhaal, is vaak de wanhoop nabij. Toch gaat hij verder met het
verzorgen en verplegen van mensen. Een boek, meer dan 70 jaar
oud en toch zo herkenbaar de laatste maanden. Al die
verplegenden en artsen die het beste van zichzelf gaven en
doodzieke mensen nabij bleven, zoals toen dokter Rieux.
De “Decamerone” is veel ouder. Het is het 14de eeuwse
meesterwerk van de Italiaan Giovanni Boccaccio. Graag citeer ik
de openingszinnen ervan: ”De stad Firenze is overvallen door een
dodelijke ziekte. Zeker is dat die in oosterse landen is
uitgebroken waar zij het verlies van ontelbare mensenlevens
heeft veroorzaakt. Daarna heeft zij zich, tot onze rampspoed,
naar het Westen uitgebreid, onweerstaanbaar naderend. Alle
voorzorgsmaatregelen bleken nutteloos. Het hielp niet dat men
elke zieke de toegang tot de stad ontzegde en de hygiënische
voorschriften verscherpte. Al in de voorjaarsdagen begon de
gruwelijke gesel op schrikwekkende wijze toe te slaan en toonde
zij haar verwoestende kracht. De ziekte greep nog des te
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noodlottiger om zich heen doordat de reeds besmette mensen
ook degenen aanstaken die nog gezond waren.” Zo luiden de
beginregels van de Decamerone. Het zou een verslag uit het
journaal van enkele maanden geleden kunnen zijn. Het gaat hier
om dezelfde angst en dezelfde onzekerheid die we allemaal
hebben gevoeld en misschien nog. Wel met dit verschil: de pest
die hier door Boccaccio beschreven wordt, was onverbiddelijk en
genadeloos. Wie er door besmet werd, was ten dode
opgeschreven. Kans op herstel was uitgesloten. De ziekte werd
dan ook de “Zwarte Dood” genoemd. Die term is geen
metaforische opsmuk: maar liefst een derde van de toenmalige
bevolking liet het leven.
Ook toen viel het woord “quarantaine”. Boccaccio vertelt hoe
zeven vrouwen en drie mannen het zwaar getroffen Firenze
verlaten. Om de beurt vertellen ze een verhaal; over lijden en
pijn, over tragiek en vreugde, over liefde en bedrog; kortom: over
het leven in zijn ontroerende, mooie maar ook tragische
dimensies, in zijn draaglijke zwaarte en ondraaglijke lichtheid.
Twee klassieke werken: De pest uit 1947 en de Decamerone uit
ongeveer 1350. Corona kan dan nieuw zijn en voor de
geneeskunde tot voor kort onbekend; de ervaringen die het met
zich meebrengt zijn dat niet. Beide literaire werken getuigen
hiervan en dragen tevens ook een boodschap uit: zorg voor
elkaar en sta open voor elkaars verhaal.
Die zorg is de laatste maanden
belichaamd door talloze hulpverleners.
Toen het duister zich opdrong in onze
samenleving, waren zij er; hulpverleners
met een menselijk gelaat en met een
hart voor medemensen. Chapeau voor
die honderden verpleegkundigen die aan het bed stonden van
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besmette medemensen. Daarnaast blijft het van belang om net
als in de “Decamerone” ons verhaal te vertellen en bij elkaar op
verhaal te komen. Ook in parochieverband werden niet alleen de
vieringen gemist. Men miste elkaar; een praatje, gewoon even je
verhaal kunnen doen, samen een kop koffie drinken,…
Nu we in het nieuwe normaal zijn beland en de exit-strategie zich
ontvouwt, zoekt ook het kerkelijk en liturgisch leven een nieuw
evenwicht; een nieuwe balans waarbij vrijwilligers hun taken
weer voorzichtig opnemen. Ik hoop dat dit op niet al te lange
termijn ook voor onze koren mag gelden. Ik spreek de hoop uit
dat onze geloofskernen voldoende veerkracht in zich hebben om
uiteindelijk weer ten volle samen kerk te zijn. Twee richtlijnen
worden ons vanuit genoemde literaire werken hierbij
voorgehouden: de zorg voor elkaar en luisteren naar elkaars
verhaal. Bij dit alles gaat het ook altijd om het Verhaal met een
hoofdletter: dat verhaal van een God die met mensen begaan is.
Het verhaal van een God die lijdt waar mensen lijden. Het verhaal
van een God die ons draagt, kent en liefheeft. Zijn verhaal wil
blijven klinken… Aan ons om het weer in onze kerken te
beluisteren, te vieren en vooral te doen.
U alle goeds toewensend.
Pastoor David Lebrun

VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE AUGUSTINUSPAROCHIE
Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een
verslag op hoofdlijnen van de bestuurlijke
activiteiten.

Corona
Het kan niet anders dan dat we ons verslag beginnen met de
3

Corona-pandemie. Het moment waarop onze regering
maatregelen aankondigde ter voorkoming van de verspreiding
van het virus viel samen met het moment
waarop de vorige editie van De
Ontmoeting van de pers rolde. Het
bestuur besloot daarop De Ontmoeting
niet te verspreiden, tot opluchting van
vele bezorgers. De spanning en angst
voor het virus waren op dat moment
groot en nieuw. Nu, enkele maanden
verder, zijn die angst en spanning gelukkig minder. Niettemin
dienen we ons te realiseren dat het virus nog onder ons is en
daarom neemt het bestuur de richtlijnen van de RIVM en het
protocol van de bisschoppen zeer serieus. U heeft dat gemerkt
aan de maatregelen die genomen zijn rondom de
vrijwilligerstaken en de hervatting van de Liturgie.
Vorige editie
Wellicht heeft u de vorige editie van De Ontmoeting gemist of
beschikt u niet over de mogelijkheid om deze digitaal te lezen op
onze website. Daarom nog even een korte samenvatting:
• Er is goed meegedacht over onze financiële situatie en via de
Actie Kerkbalans is er ruim 10% meer bijgedragen dan in
2019, waarvoor onze hartelijke dank.
• Het bisdom heeft de jaarrekeningen 2015 t/m 2018
goedgekeurd. Ook de begroting 2020 is goedgekeurd.
• Het bestuur heeft op 6 dec 2019 een zeer prettig gesprek
gehad met een delegatie van het bisdom over de financiële
positie van onze parochie. Het gesprek was op ons initiatief.
Belangrijke conclusie: denk na over de bestemming van de
gebouwen op de middellange termijn en wees zuinig op je
vermogen.
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• Beleidsnota 2019-2024: het bestuur heeft het jaarplan voor
2020 vastgesteld. Belangrijke punten: regelgeving AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming), versterken
bestuur, bewaken fysieke en geestelijke belasting vrijwilligers
en bestuur, informatie naar parochie over financiën, pastoraal
beleid, diaconie en vrijwilligersbeleid, continuïteit en speciale
activiteiten zoals de vrijwilligersdankbijeenkomst (die helaas
niet door kon gaan).
• Noodzakelijk onderhoud kerk St. Jan Geboorte. Het bestuur
heeft besloten een groot deel van het dak en de goten te
renoveren en noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren
aan het herstel van de hoger gelegen muren. Langer uitstel is
niet verantwoord ondanks de hoge kosten.
• Het instellen van een werkgroep begraafplaatsen om te
komen tot een uniform beleid, uitwisseling van ervaring,
komen tot samenwerking.
Digitaal vergaderen en contact met onze parochie
In de afgelopen periode heeft het
bestuur twee maal digitaal vergaderd.
Er werd in deze corona-tijd veel
nagedacht over het onderhouden van
contact met onze vrijwilligers, met u als
parochiaan, maar vooral met de
kwetsbare oudere en wellicht eenzame
parochianen. Daarom werden er diverse initiatieven genomen.
De kerken bleven open voor een kaarsje of een gebed op de
tijden dat er gewoonlijk vieringen waren. De pastoor was dan
regelmatig aanwezig voor een praatje op afstand. De Maria-kapel
op de Vliedberg werd in deze tijd vaak bezocht. Menig kaarsje
werd er ontstoken. De VOB werkgroep bezocht begin mei vele
oudere of alleenstaande parochianen voor een deurbezoek en
een praatje. Ook de vrijwilligers werden onlangs voorzien van
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een kleine attentie met daarbij een brief over de hervatting van
de werkzaamheden en een Pinksterwens van de pastoor. Een
gebaar dat door iedereen zeer werd gewaardeerd. Tenslotte
werd elk weekend een Woord van de pastoor opgenomen en
uitgezonden via de website en de Facebookpagina van de
parochie. De teksten werden gepubliceerd in het weekblad
Heusden. Door deze activiteiten werd getracht het contact met
de parochianen te onderhouden.
Maar er was meer te doen…
Jaarrekening 2019
In de april-vergadering heeft het bestuur
de jaarrekening 2019 vastgesteld. De
jaarrekening sluit met een verlies van
€ 152.602 (2018: verlies € 218.328). In dit
cijfer is de waardestijging van de
beleggingen op 31 december
2019 meegenomen (+ € 54.603). Tevens is een toevoeging aan
de voorziening groot onderhoud meegenomen van € 187.195,en is er sprake van een vrijval van de voorziening grafrechten van
€ 37.757,-. Dit zijn onderdelen die niet direct met de dagelijkse
gang van zaken te maken hebben. Als we deze cijfers niet
meenemen leidt het verschil van de dagelijkse inkomsten en
uitgaven tot een verlies van € 57.767,- (2018: verlies € 88.411).
Een verbetering van € 30.644,-. Zie voor een verdere
verantwoording onze website of de ANBI-site van de
belastingdienst (https://anbi.rkcn.nl/publicaties/DBO15239).
Bestuurszaken
Ons bestuurslid André Verreijt heeft aangegeven zich liever in te
zetten als coördinator/uitvoerder van de diverse
werkzaamheden aan de gebouwen e.d. dan als bestuurslid. Op
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zijn verzoek is dan ook besloten om zijn bestuurslidmaatschap te
laten beëindigen. André is benoemd als coördinator onderhoud
en fungeert onder de directe verantwoordelijkheid van ons
bestuurslid bouwzaken, Marco van Os. Wij zijn blij dat André op
deze manier een belangrijke taak van Marco kan overnemen.
Website, Facebook en MijnRKK-app
Om sneller informatie uit te wisselen
met parochianen werd besloten om na
te denken over onze digitale middelen.
We weten dat er veel parochianen zijn
die niet beschikken over internet of
een slimme telefoon, maar de groep
die er wel gebruik van maakt willen we
graag bedienen met goede en snelle
informatiemiddelen. Wees gerust: De
Ontmoeting blijft gehandhaafd en we blijven u ook via de
weekkrant op de hoogte houden.
Het bestuur besloot om een traject in te gaan van vernieuwing
van de website. Inmiddels is deze nagenoeg klaar, maar we
willen een geschikt moment kiezen verderop in het jaar om deze
website te presenteren zodat u er gemakkelijk gebruik van kunt
gaan maken.
Ook werd besloten deel te gaan nemen aan de MijnRKK-app van
het bisdom. Dit is een communicatiemiddel waarmee wij snel
informatie kunnen delen, zoals parochienieuws, woord van de
pastoor, berichten van het bisdom, foto’s, koppelingen naar onze
website en onze Facebook-pagina. Maar ook parochianen
kunnen zelf berichten plaatsen of elkaar om hulp vragen. Voor
vrijwilligers zijn er besloten groepen waarbinnen ze informatie
met elkaar kunnen delen. Dit alles binnen een speciaal voor de
parochie H. Augustinus gevormd gedeelte van de app.
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Momenteel loopt er een proef, waaraan een groep parochianen
deelneemt.
Tijdens de laatste vergadering van het bestuur is ook het
communicatiebeleid voor de parochie vastgesteld. Daarin is o.a.
bepaald wie voor welke vorm van communicatie binnen het
bestuur verantwoordelijk is en van welke vormen van
communicatie we ons bedienen.
Hebt u belangstelling voor een voorlichtingsbijeenkomst over de
website of wilt u deelnemen aan de proef met de MijnRKK-app
stuur dan een email naar secretariaat@augustinus-parochie.nl en
vermeld uw volledige naam, uw emailadres en (niet verplicht) uw
geboortedatum en geef aan “Website” en/of “MijnRKK-app”.
Peter van Drunen, vice – voorzitter
HERVATTING EUCHARISTIEVIERINGEN
Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om samen in onze kerken
de H. Mis te vieren. Weliswaar onder strikte voorwaarden die
bepaald zijn door onze bisschoppen in samenspraak met het
RIVM, maar we mogen weer samenkomen. Helaas is het niet
mogelijk om allemaal tegelijk naar de kerk te komen. In juni
mogen er per viering niet meer dan 30 personen toegelaten
worden. Vanaf 1 juli worden dit er 100.
Reserveren
Wanneer u een dienst wilt bijwonen, moet u zich in de week vóór
de viering aanmelden. Dit kan van maandag tot en met
donderdag van 09.00 uur tot 12.30 uur bij het
parochiesecretariaat. Via email secretariaat@augustinusparochie.nl of telefoon 073- 5112215.

8

Wij begrijpen dat dit vreemd overkomt en hier en daar op verzet
kan stuiten. We zijn zeker niet ongevoelig voor de bezwaren die
hieromtrent leven maar omwille van de volksgezondheid die ons
allen aanbelangt, dienen we ons te houden aan de voorschriften
die zijn uitgevaardigd. We hebben de gezamenlijke
verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor elkaars gezondheid
en welzijn. Bovendien kan en mag het kerkgebouw geen bron
van besmetting worden. Optimale hygiëne moet in de huidige
omstandigheden het parool zijn.
Eén en ander brengt met zich mee dat wanneer u zich niet
opgeeft voor een viering, wij u misschien niet kunnen
toelaten vanwege het voorgeschreven aantal deelnemers. Dit
is zowel voor u als voor ons vervelend. We willen graag
gastvrij zijn en hopen op uw begip.
U kunt alleen de H.Mis bezoeken als u geen verkoudheids klachten of koorts heeft. Bij binnenkomst in de kerk zullen
vrijwilligers u de verdere gang van zaken uitleggen. Ook ontvangt
u daar het protocol. Dit protocol kunt u ook terugvinden op onze
website. Beschikt u niet over internet? U kunt ook een exemplaar
opvragen bij het parochiesecretariaat. Wij hopen u te mogen
verwelkomen.
De vieringen waar u zich voor op kunt geven zijn:
Nieuwkuijk
vrijdag 19.00 uur en zondag 09.30 uur
Haarsteeg
zaterdag 19.00 uur
Vlijmen
zondag om 11.00 uur
In de Caleidoscoop is de viering op donderdag 2 juli om 11.00 uur
wel mogelijk. Ook hiervoor dient u te reserveren.
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MEDEDELINGEN
Sint Jansdag
Op zondag 28 juni zou de jaarlijkse Sint Jansdag gevierd worden,
het feest van Sint Jan de Doper, de naamgever van de Vlijmense
en Nieuwkuijkse kerk. Normaal gesproken wordt er na de viering
in Vlijmen in de tuin koffie gedronken.
Helaas kunnen we dit gezien de omstandigheden niet op een
goede manier vormgeven.
Op deze zondag zal er wel aandacht besteed worden aan de
naamgever van de kerken in Vlijmen en Nieuwkuijk.
|
Augustinusviering
Elk jaar vieren we gezamenlijk het ontstaan van de onze parochie
tijdens de Augustinusviering.
Dit jaar zou deze viering plaatsvinden op 30 augustus om
10.30 uur. Het eerste lustrum zou dan gevierd worden.
Vanwege de huidige omstandigheden zult u begrijpen dat deze
parochiebrede viering niet kan doorgaan. In het weekend van 30
augustus zullen de vieringen
volgens het normale rooster
plaatsvinden.
Wij hopen op uw begrip.
Vieringen St. Janshof
Het is nu nog niet mogelijk om
vieringen in de kapel van het Sint Janshof te verzorgen. Het is
voor ons nog onduidelijk wanneer dit weer plaats kan vinden. De
verpleeghuizen starten langzaam het bezoek weer op. Wij hopen
snel weer diensten voor de mensen in het St. Janshof te kunnen
verzorgen. We houden u op de hoogte.
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Zomerrooster
In de maanden juli en augustus komt de viering op vrijdagavond
19.00 uur in Nieuwkuijk te vervallen.
Oproep van de beheerder kerkhof Vlijmen
Hierbij een oproep van de beheerder van
de begraafplaats Vlijmen voor het zoeken van de rechthebbende
van de volgende graven:
1) Theodora Maria van de Graaf,
overleden 09-05-1980 (grafnr. 183a)
2) Gerard Everardus Maria van de Ven
overleden 18-08-1977 (grafnr. 599)
3) Adriana Maria Geene
overleden 05-10-1979 (urnengrafnr. 1)
4) Johannes Hendrikus Lambertus van Berkel
overleden 22-12-1999 (urnenkluis nr. 13)
Wij hebben de betreffende rechthebbenden niet kunnen
bereiken. Wij komen graag met hen in contact in verband met de
eventuele verlenging van grafrechten. Een vriendelijk verzoek om
contact op te nemen met het secretariaat van de parochie.
Doopsel, Communie en Vormsel
Helaas is het nog niet toegestaan om het Doopsel of Vormsel toe
te dienen. Ook worden de eerste heilige Communievieringen
uitgesteld. Zodra we groen licht krijgen vanuit het bisdom zal er
een nieuwe datum voor Vormsel en Communie gepland worden.
Betreffende ouders en verzorgers worden hiervan op de hoogte
gebracht.
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Bedankje
Via deze weg willen wij mevrouw Margriet van Kol bedanken.
Zij heeft vele jaren nauwgezette werkzaamheden verricht als de
penningmeester van de Vastenactie, dit in samenwerking met de
vrijwilligers van MOV- groep. (Missie, Ontwikkeling en Vrede).
In april heeft zij haar taak als één van de kartrekkers van de
Vastenactie beëindigd. Margriet, veel dank!

DEURTASJES IN CORONATIJD
Tijdens de afgelopen periode was er vanuit de parochie de
behoefte om een aantal parochianen een hart onder de riem te
steken. Verlies van een partner of
weinig bezoek in deze tijd, maakt
deze periode voor veel mensen
moeilijk.
Doel was om aan de deur tot een
gesprek te komen. Met een
‘deurtasje’ gevuld met twee
mooie gedichten, een
bemoedigde tekst en een heerlijk
pakje thee gingen vrijwilligers
van de werkgroep VOB
(vrijwilligers op bezoek) en de
pastoor op pad. Een klein gebaar
in deze eenzame tijd. Het werd
zeer gewaardeerd.
Ook parochianen die deelnemers
van VOB zijn, ontvingen het tasje.
Op de foto ziet uw mevrouw
Voermans staan, veilig achter
haar raam. Ze was blij met deze aandacht.

12

Vrijwilligers op Bezoek is een initiatief van onze parochie.
Doel: Op bezoek gaan bij parochianen, die behoefte hebben aan
een contactmoment. Spreekt het u aan en zou u meer informatie
willen hebben? Neem dan gerust contact op met het
secretariaat. Iedere werkdag te bereiken tussen 09.00 en
12.30 uur.
OUD-PASTOOR THIJS MOONS OVERLEDEN
Op 30 april jl. overleed Thijs
Moons, emeritus-pastoor van de
voormalige parochie St. Jan
Geboorte te Vlijmen. Thijs Moons
werd geboren te Helmond op 18
augustus 1929. In 1950 trad hij in
bij de norbertijnen in de abdij van
Berne te Heeswijk waar hij in 1956
de priesterwijding ontving. Na
enkele jaren actief te zijn geweest
als kapelaan te Gemert, leidde zijn
weg in 1963 naar Vlijmen. Meer
dan 30 jaar lang was hij er
pastoraal actief; eerst als kapelaan
bij pastoor Victor van Sinnen van
wie hij in 1970 de leiding van de Vlijmense parochie overnam. In
1994 nam hij afscheid van de parochie St. Jan Geboorte als
laatste “norbertijnerpastoor”. Bij zijn vertrek gaf de abdij van
Berne het patronaatsrecht na meer dan 700 jaar terug aan het
bisdom. In zijn opvolger, pastoor Piet Goedhart trad in Vlijmen
dan ook de eerste wereldheer (priester van het bisdom) aan.
Toen pastor Moons in Vlijmen werd benoemd, was het tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965) in volle gang. Deze wereldwijde
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kerkvergadering liet ook de kerk in Nederland niet onberoerd.
Het oude voldeed niet meer. Men ging op zoek naar nieuwe
vormen. Voor sommigen was het een verwarrende tijd, anderen
zagen vooral kansen en proefden een nieuwe dynamiek. Aan die
nieuwe dynamiek gaf pastoor Moons volop ruimte en
groeikansen. De verworvenheden van het Vaticaans Concilie
maakte hij zich eigen. Hiermee gaf hij
zijn pastoraat klank en kleur. Dit bleef
niet onopgemerkt. In de Vlijmense
parochie ontstonden, zoals in die
dagen op tal van plaatsen, velerlei
werkgroepen die de eigen
verantwoordelijkheid van de
gelovigen concreet vorm gaven. Bij
deze en vele andere initiatieven
werkte pastoor Moons stimulerend. Hij wist mensen te
motiveren om als Gods volk onderweg te bouwen aan een
gemeenschap waar ieder zijn steentje aan bijdroeg.
Onder zijn pastoraat vond ook de discussie plaats omtrent het al
dan niet behouden van de neogotische kerk. Reeds in 1964
hadden kerkbestuur en bisdom gezamenlijk het besluit genomen
tot nieuwbouw. Een nieuwe kerk zou meer recht doen aan de
nieuwe beleving van het samen kerk-zijn. Bovendien kende de
neogotische tempel een achterstallig onderhoud van heel grote
omvang. Toen Thijs Moons tot pastoor werd benoemd, steunde
hij het reeds genomen besluit en ging samen met zijn
kerkbestuur voor nieuwbouw.
Echter, zoals Bredero ooit zei: “het kan verkeren”. In 1971
vonden een aantal Vlijmense parochianen elkaar in hun verzet
tegen de voorgenomen kerksloop. Hun geluid vond weerklank bij
de toenmalige gemeenteraad. Eén en ander leidde ertoe dat de
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Vlijmense kerk op de lijst van beschermde monumenten werd
geplaatst. Afbraak was vanaf nu onmogelijk. Voortaan leek
restauratie de enige optie. De reactie van pastoor Moons in deze
was groots. Hij verstond de kunst om een streep te trekken
onder de hele discussie en schaarde zich vanaf dat moment
achter het genomen besluit. Sterker nog: uiteindelijk werden
behoud en onderhoud van de kerk van St. Jan zijn grote trots.
De voorgenomen restauratie zou wel heel wat gaan kosten. Pas
in 1977 kwam er uitzicht op gedeeltelijke subsidie en konden de
werken een aanvang nemen. Voor het opknappen van het
interieur was er echter weinig of geen geld meer. Pastoor Moons
richtte zich met die boodschap tot zijn parochianen. Niet zonder
succes. In maart 1981 begon een ploeg van 19 vrijwilligers aan
die flinke klus. Gaandeweg boden zich meer parochianen
vrijwillig aan om Gods woning onder de mensen op te frissen. In
oktober 1982 vierde de parochie feest. Terecht en met gepaste
trots want tal van vrijwilligers waren immers zowat 1,5 jaar flink
in de weer geweest om hun kerkgebouw op te knappen en een
nieuwe glans te geven. Samen kerk zijn. Pastoor Moons sprak er
niet alleen over; hij maakte het met zijn parochianen heel
concreet waar. Dit schiep een band waarvan de weerklank nu
nog in verhalen te beluisteren valt.
Bij zijn afscheid in oktober 1994 werd door de parochianen een
kleurrijk glas-in-loodraam aangeboden. Een blijvend aandenken
aan deze “pastor bonus”. Het is te bezichtigen in het oostelijk
transept van onze kerk. Het beeldt de doop van Jezus uit door
St. Jan de Doper, patroon van de kerk. Zoals Johannes de Doper
naar zijn Heer Jezus Christus verwees, zo deed Thijs Moons dat
op zijn eigen wijze. Ruim 30 jaar heeft hij zo in Vlijmen gebouwd
aan Gods woning onder de mensen.
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Na zijn emeritaat, was hij als priester dienstbaar bij de
missiezusters van Asten waar hij vaak de vieringen voorging.
Later verleende hij assistentie in Eindhoven bij de Broeders van
Liefde en bij de Zusters van Glorieux. Naarmate de tijd verstreek,
boette zijn gezondheid danig aan kracht in zodat begin 2017 een
verhuizing naar de abdij van Berne niet langer kon uitblijven.
Vermindering van mentale krachten gingen steeds meer zijn
leven bepalen. Een opname in het verpleeghuis van Laverhof
werd noodzakelijk. Uiteindelijk eiste corona zijn tol.
Zijn leven, werken en sterven werden herdacht
tijdens de eucharistieviering in de abdijkerk van
Berne op woensdag 6 mei jl., waarna hij te rusten
werd gelegd bij zijn medebroeders op het kerkhof
van de abdij. Vanwege corona vond het afscheid in
besloten kring plaats. Dankbaar om wie hij was en
om al wat hij ons naliet, bevelen we hem aan bij
zijn Heer en Schepper. Dat hij mag leven, de dood voorbij.
Pastoor David Lebrun
WAARDERING VRIJWILLIGERS
Jarenlang werkt onze parochie met vrijwilligers.
Plotsklap moet je dan melden dat de vrijwilligers thuis moeten
blijven. Het coronavirus deed de deur op slot.
Dat viel niet mee. Veel vrijwilligers misten in deze periode hun
werkzaamheden en natuurlijk ook de contacten.
Ondanks de plotselinge maatregelen die getroffen moesten
worden zijn de noodzakelijke werkzaamheden doorgegaan met
respect voor de geldende maatregelen. Enkele voorbeelden
hiervan zijn; het kerkhof- en tuinonderhoud.
De wijkcontactpersonen en het zorgfonds hebben niet verzuimd
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om kaartjes te bezorgen. Kosters en anderen hebben hun taak
waargenomen bij de ‘stille vieringen’. Kerken en kapellen werden
iedere dag geopend. Voor bloemen en kaarsen bij Maria werd
gezorgd. Vrijwilligers van VOB gingen de deur langs met een
presentje. We mogen trots zijn op onze gemeenschap met zovele
vrijwilligers die ondanks moeilijke tijden, niet bij de pakken neer
gingen zitten.
Met Pinksteren hebben wij onze waardering uitgesproken met
een brief, een wens en een attentie.
Kleine tekenen maken Gods goede Geest voelbaar, uitgesproken
in de Pinkstergedachte.
Als blijk van waardering voor onze vrijwilligers geen
Pinksterbloem, maar een theebloem.
Dit gebaar werd zeer gewaardeerd.
Lies van Eggelen en Margo Fokker

TER OVERWEGING
Streven naar het geluk als levensdoel is een vergissing,
Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om
draait.
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LIEF EN LEED:
Door het doopsel zijn in onze kerkgemeenschap opgenomen:
15 dec
Vlijmen
Abbey de Gouw
12 jan
Nieuwkuijk
Alicia Caspers
02 febr
Vlijmen
Evy van den Assem
02 febr
Vlijmen
Lex van Ginkel
16 febr
Vlijmen
Milan Henskens
01 maart Vlijmen
Jade Vissers
01 maart Nieuwkuijk
Lieke Snoeren
Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin.
Huwelijk:
20 febr
Haarsteeg

Jeroen Verhoeven en Kim van
Beurden

50- jarig huwelijksjubileum:
22 jan
Nieuwkuijk
André en Marga Timmermans van Nes
06 febr
Vlijmen
Kees en Dora Smits – van Hulten
29 mei
Vlijmen
Bart en Netje van Bijnen – de Vaan
Wij wensen hen alle levensgeluk en zegen.
Uitgedragen vanuit onze kerken:
13 dec
Vlijmen
Giel de Vaan
21 dec
Haarsteeg
Ria Junggeburth – van Ooijen
23 dec
Nieuwkuijk Jan Nelissen
24 dec
Nieuwkuijk Frank Nelissen
25 dec
Vlijmen
Jo van de Pol – van Oosterhout
05 jan
Haarsteeg
Jan Klerks
06 jan
Haarsteeg
Sien van Heist
15 jan
Nieuwkuijk Henk Habraken
18

77 jaar
80 jaar
90 jaar
59 jaar
82 jaar
87 jaar
90 jaar
91 jaar

19 jan
31 jan
12 febr
17 febr
22 febr
23 febr
28 febr
07 maart
16 maart
21 maart
21 april

Nieuwkuijk
Vlijmen
Nieuwkuijk
Nieuwkuijk
Haarsteeg
Vlijmen
Vlijmen
Haarsteeg
Nieuwkuijk
Haarsteeg
Vlijmen

22 april
30 april
02 mei
09 mei
24 mei
26 mei

Nieuwkuijk
Haarsteeg
Nieuwkuijk
Nieuwkuijk
Haarsteeg
Nieuwkuijk

04 juni

Vlijmen

Hub Figee
87 jaar
Dina Boom - Boom
93 jaar
Jan van Drunen
85 jaar
Zus Samuels
89 jaar
Kees Klerks
81 jaar
Ton Schoonen
81 jaar
Ad van de Pas
101 jaar
Theo van spijk
89 jaar
Cor Heesbeen
84 jaar
Wiet Branten
82 jaar
Clazien van Venrooy –
van Baardwijk
85 jaar
Gerrie Heesbeen-Molenschot
83 jaar
Sjan Klerks – van den Brand
78 jaar
Jo van Zon – van Baardwijk
82 jaar
Sijna van Son – van Baardwijk
89 jaar
Bertha Eekels – van den Brandt 93 jaar
Rieka van Baardwijk –
van der Bruggen
97 jaar
André Kivits
88 jaar

Mogen zij rusten in Gods vrede.
Begeleid door het gebed van de kerk, namen we afscheid van:
02 jan
Haarsteeg
Annie Brands – Kouwenberg
73 jaar
21 maart Nieuwkuijk Dien Kouwenberg – Pullen
84 jaar
28 maart Haarsteeg
Jan van Helvoort
85 jaar
12 april Vlijmen
Anny Vermeulen – Smolders
88 jaar
28 april Vlijmen
Bertha Heesakkers
93 jaar
10 mei
Vlijmen
Toon Gijsbers
66 jaar
29 mei
Vlijmen
Frans van Weert
83 jaar
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FATHER JESUDOSS
Het is al vele malen gezegd, het coronavirus nam ons leven in
beslag, dichtbij, ver weg, wereldwijd.
Onze parochie heeft binnen de regelgeving gedaan wat je als
parochie mag verwachten zowel op liturgisch als diaconaal vlak.
Toch zat er een knik in onze jarenlange, traditionele manier van
kerkzijn. Gelukkig zijn we in de fase van herstart beland.
We mogen dankbaar zijn dat we in een welvarend land als
Nederland wonen. De overheid heeft er veel aan gedaan om alle
landgenoten te ondersteunen. Dagelijks was er openheid van
zaken. Er werd geluisterd, maatregelen werden genomen en
mensen bleven zoveel mogelijk positief.
Dat is in het land van fr.
Jesudoss India wel anders.
De regering meldt weinig
over de Coronacrisis.
Er is al twee maanden een
lockdown voor 1.3 miljard
mensen. De consequenties
van deze lockdown zijn groot.
Voor de armen betekent dat er geen geld en geen voedsel is.
De wens van de arme dagloners, die in de steden werken, is om
naar hun geboortegrond terug te keren. Echter ze hebben geen
vervoer. De Indiase journalist Barkha Dutt liet op 31 mei in
Nieuwsuur zien dat duizenden dagloners met hun gezinnen te
voet naar hun geboortestreek liepen, zonder eten en zonder
water, dagenlang. Ze spreekt over een grote humanitaire crisis.
Wat hoort men van de overheid? Niets. Wat doet de overheid
aan hulp? Niets. Over het aantal met corona besmette mensen
en over het aantal overledenen, lees je weinig in de plaatselijke
pers.
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Wat fr. Jesudoss pijn doet is het feit te moeten constateren dat
er weinig respect is voor de menselijke waardigheid en het leven.
Fr. Jesudoss vertelde dat de honger het grootste probleem is.
Er is wel voedsel, maar als je geen geld hebt dan is de honger het
grootste probleem. Veel mensen sterven een hongerdood.
Het aantal coronapatiënten in Bangalore was op 24 mei beperkt.
In het St. John`s Academisch Ziekenhuis liggen momenteel 38
coronapatiënten waarvan 8 op de intense of care. Men beschikt
momenteel over 200 IC-bedden. Men verwacht veel coronapatiënten. Circa 75% van het ziekenhuis is daarvoor ingericht.
Daardoor is maar 25% beschikbaar voor de reguliere zorg.
Gevolg is dat er veel minder inkomsten zijn en dat is ook een zorg
van fr. Jesudoss
De scholen zijn nog steeds gesloten. Fr. Jesudoss heeft de eerste
termijn van het toegezegde studiegeld voor het studiejaar
2020/2021 betaald. De betaling van de tweede termijn is
uitgesteld. Hij verwacht dat de uitgaven voor ondersteuning van
studenten in 2020 ongeveer gelijk zal zijn als in 2019.
Zoals u weet is op St. Jansdag elk
jaar collecte voor fr. Jesudoss.
De laatste jaren ondersteunen
we, samen met de Protestantse
kerk, de Vincentiusvereniging
gemeente Heusden en de
Vriendenkring van fr. Jesudoss
een schoolproject. Daar zouden
we dit jaar ook voor willen
kiezen. Onlangs kreeg de
Stichting De Vriendenkring van
fr. Jesudoss een aanvraag voor
ondersteuning bij de bouw van
nieuwe toiletten op een kleine
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dorpsschool, St. Mary’s, in Tamil Nadu Zuid India.
Doel: leren omgaan met sanitair, aandacht schenken aan hygiëne
om ziektes te voorkomen. Bovendien biedt het meisjes een
veiligere omgeving om zo seksuele intimidatie te voorkomen.
DOET U WEER MEE?
U kunt een bedrag overmaken op de rekeningnummer
NL58 RABO 0154 7929 69 t.n.v. parochie heilige Augustinus,
onder vermelding van project fr. Jesudoss. Oprecht dank.
Lies van Eggelen
UITSPRAKEN VAN LEERLINGEN
Als je proefwerken van leerlingen mag nakijken kom je soms
mooie uitspraken tegen. Hierbij
een kleine selectie. Onze
beroemde katholieke priester
en geleerde Erasmus van
Rotterdam schreef ooit het
boek LAUS STULTITIAE, Lof der
Zotheid. Echte katholieken hebben humor en zo bezie ik de
onderstaande versprekingen van mijn leerlingen met een
glimlach.
- Het biddingsproces van de moslims verloopt dagelijks in vijf
stappen.
- De ziel verlaat de hulst van het lichaam, wanneer iemand
sterft.
- De belangrijkste personen van de protestantse reformatie
waren Calvijn en Martin Luther King.
- Het Oosters Schisma vond plaats in 1054, dus in de tweede
eeuw na Christus.
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- Mohammed heeft zonder enig geweld de joodse slaven uit
Egypte bevreid. (MO is in elk geval al een goed begin).
- Het ‘Wees Gegroet’ heb ik van mijn oma geleerd.
BAN heeft het me uitgelegd. Ik ken het nog helemaal. Wees
gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u….. Bid voor
ons ’s zondags, nu en in het uur van onze dood. Amen. (Het
begrip ‘zondaars’ is een beetje uit het vocabulaire verdwenen,
dit is een mooi alternatief).
Mooi gezien en gezegd
Eén leerling (Maarten-Jan Visser, havo 4-c) had een hele mooie
uitleg bij de salaat (het gebed) van de moslims. Hij tekende een
geknielde, voorovergebogen moslim. En legde deze houding als
volgt uit: "Ze richten zich tot de grond door zich languit uit te
strekken, terwijl ze geknield zitten. Door deze houding richten
moslims zich op de ware werkelijkheid, de concrete "Grond"
van de Islam". (Deze jongeman heb ik mijn leraar genoemd, want
zelfs met een dubbele theologische opleiding ben ik nooit op dit
idee gekomen. Ik dacht dat de houding het je klein maken voor
God betekende).
Bij ons op het d’Oultremontcollege
hebben we bij een zitkuil het
inmiddels bekende Raam der
Herinnering, een indrukwekkend
tableau, gemaakt door beeldend
kunstenaar Harry Wijgerse (leraar bij
ons op school). Normaal is die zitkuil
een gewone overblijfplaats voor de
jongelui. Maar zo gauw er – laten we hopen en bidden dat dit
heel lang mag duren – iemand overlijdt op onze school, is deze
plek de ROUW-plek. Toen we daar laatst eens zaten om stil te
staan bij een inmiddels al vele jaren geleden overleden leerling,
zei één van de leerlingen heel treffend: “Meneer, deze zitkuil is
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eigenlijk wel heel toepasselijk, hé”. Zelf had ik niet door waar zij
heen wilde, tot ze zei: “Maar in deze zitkuil gaan we toch de
diepte in, dat past toch bij dit verdriet”. Ja, dan val je als docent
stil. (Eigenlijk had ik die interpretatie wel moeten kunnen
bedenken want doopkapellen liggen vaak ook iets dieper: afdalen
in het water en – opnieuw geboren – weer opstijgen).
Zo zien we maar weer dat er veel meer in onze jongelui zit dan
we vaak denken, Bill Banning – docent d’Oultremontcollege en
levensbeschouwelijke identiteitsbegeleider katholieke
basisscholen SCALA

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:
27 augustus 2020.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden
artikelen in te korten in verband met de beperkt beschikbare
ruimte.
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