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WOORD VAN DE PASTOOR 
De lof der luiheid 
Ooit schreef Erasmus in de 16de eeuw "de lof der zotheid";  een 
satire waarin de zotheid werd geprezen. Is het niet tijd om in een 
soortgelijke zin de luiheid te prijzen?  
Nu denk je: nee toch! Luiheid is één van de zeven hoofdzonden. 
Zoiets past niet bij de mens. Het ontsiert en ontluistert hem.  
Is luiheid wel zo negatief? Zo "hoofdzondelijk" kwaad? 
 
Voortdurend ontmoet ik mensen die zeer actief zijn. Ze werken 
veel en hard: hun zaak, hun club, hun school, 
hun gezin... vragen dat. Die mensen zijn hierin 
oprecht en moedig. Niemand op aarde tekent 
protest aan bij deze houding. Ook wij prijzen 
die houding en kijken ongetwijfeld achterom: 
leve moeder en vader die voor ons gewerkt 
hebben. Zij vonden het gewoon om zoiets te 
doen. Ze gehoorzaamden aan een wet van het 
leven. Inderdaad: mensen die liefhebben, zijn allesbehalve lui. 
 
Prima. Een volgende stap is wel dat werken en bezig-zijn worden 
gedogmatiseerd. Ze worden, zonder dat we het in de gaten 
hebben, tot ideologie verheven. Ze zijn zelfs in de loop der tijd 
overgoten met een christelijk sausje. Ter ere Gods mocht geen 
minuut verloren gaan. Vakantie houden, daar was de hemel voor. 
Hier op aarde moest gewerkt "ad majorem Dei gloriam", tot 
meerdere eer en glorie van God. Enkele heiligen die nu ook niet 
onmiddellijk mijn spontane sympathie wegdragen en weinig 
bekoorlijks in zich hebben, hebben ons op dat punt ook niet 
bepaald geholpen. Hun ernst werd rigoureus. Luisteren, spelen, 
verwijlen, genieten werden werkwoorden van de duivel. In het 
zonnetje zitten was ongehoord tijdverlies. Het was duidelijk: God 
verkoos de bezige bij. God kon niets met de mens die zijn tijd in 
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"ledigheid" (oud woord voor luiheid) verslijt. Vandaar de 
bekende spreuk: "Ledigheid is des duivels oorkussen". Met luie 
mensen zou het dan ook gegarandeerd verkeerd aflopen.  
 
Hiermee komen we wel terecht in de cultuur van de humorloze 
ernst waar het lachen wordt gereserveerd voor de clown, de 

cabaretier en de 
moppentapper. Iedereen 
moet het druk hebben. 
Iedereen moet zich ernstig 
toeleggen op zijn overvolle 
agenda. En wie geen volle 
agenda heeft, wie de tijd 
niet bestormt, heeft van 

zijn roeping op aarde niets begrepen. Hij mist compleet de zin 
van zijn bestaan. En zo vergeten we misschien wel het 
allerbelangrijkste: het leven is voor hen die op zaligheid kunnen 
wachten. "Marta, wat maak je je druk om vele zaken", zei Jezus 
in het evangelie. "Slechts één ding is nodig."  
De "ijzeren monnik" die weigert zogenaamd lui te zijn, wordt 
vaak ongenietbaar omdat hij voor zichzelf onder een "strenge 
hemel" leeft terwijl hij voortdurend zegt dat hij er niet meer in 
gelooft. God is dood. Dat zal best maar datgene waarvan zijn 
voorouders dachten dat het God behaagde, leeft in hem 
onverkort verder. 
 
Wie daarentegen in de goede luiheid gelooft, weet dat hij niet zo 
onverbiddelijk ernstig hoeft te zijn. God omgeeft ons met 
zaligheid als wij het aandurven te verwijlen bij de zegeningen van 
het leven. Vakantie kan zo'n zalige zegening zijn. Het volle en 
drukkende schema mag even losgelaten worden. De verstopte 
zintuigen komen weer open: we gaan iets meer horen en zien 
dan alleen onszelf. Als we de goede luiheid een kans geven, 
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landen we weer en krijgen we oog en oor voor wat er toe doet, 
voor wat je echt nodig hebt, voor de ander die zoveel meer is dan 
wat je dacht. Ons hart gaat dan weer open. We leren wat het is 
mens te worden. God mikt immers niet op helden. Hij vindt zijn 
glorie in de mens die leeft. Ireneüs van Lyon zei het al in de 2de 
eeuw: "Gloria Dei vivens homo". De glorie van God is de levende 
mens. Niet de mens die in zijn drukte zichzelf voorbijloopt, 
behaagt God maar de mens die leeft. Dat woord van Ireneüs is 
goud waard. Spelen, tijd verliezen, "dolce far niente", lui zijn: 
eerder dan het "oorkussen van de duivel" kunnen ze een 
zegening van God zijn. Opdat de mens zou gaan leven! 
Leve de luiheid die het leven geschieden laat. 
  
Een zalige vakantietijd toegewenst.    
Pastoor David Lebrun                                                               
 
VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE AUGUSTINUSPAROCHIE 

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

Stappenplan 
In de vorige editie van "De Ontmoeting" presenteerden we een 
stappenplan waar we als bestuur in 2019 aan willen werken. 
Inmiddels zijn een aantal stappen gerealiseerd. Eén ervan is de 
belofte U als parochiaan op de hoogte te houden van onze 
werkzaamheden en voornemens. Een voorbeeld daarvan is de 
bijeenkomst met vrijwilligers die op 12 maart is gehouden. U 
treft het verslag van die bijeenkomst elders in deze editie aan.  

 
Deze bijeenkomst heeft o.a. geleid tot het samenstellen van een 
informatiebrochure voor vrijwilligers. Deze is verkrijgbaar bij het 
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parochiesecretariaat en is gepubliceerd op de website. Zoals u 
eveneens in dit blad kunt lezen is de website uitgebreid met 
meerdere publicaties die interessant zijn voor alle parochianen.  
 
Automatisering 
Sinds begin dit jaar heeft de nieuwe door het bisdom 
voorgeschreven software Exact-Online en DocBase onze 
aandacht. Al geruime tijd bereiden bestuur en secretariaat zich 
voor op de overgang naar dit nieuw automatiseringssysteem. Dit 
betreft zowel de financiële administratie (boekhouding) als de 
ledenadministratie en de kerkbijdrage. Al bij al is het een 
tijdrovende en vaak ook spannende operatie; ook voor het 
parochiesecretariaat. Heel wat gegevens moeten worden 
overgezet. Gelukkig gaat dit naar volle tevredenheid van ons 
financiële team. Naast het feit dat we met deze nieuwe software 
weer volledig voldoen aan de nieuwe AVG wetgeving, wordt het 
ook eenvoudiger om de administratieve processen centraal te 
laten verlopen op het niveau van de hele parochie.  
Dit zal uiteindelijk de efficiëntie ten goede komen. 
 
Financiën 
Door het huidige bestuur wordt een hoge prioriteit gegeven aan 
het inhalen van de achterstand in de financiële verslaggeving. Die 

achterstand is nagenoeg weggewerkt. De 
cijfers van 2017 zijn afgerond en 
gepubliceerd op de website van de 
parochie. 
De cijfers van 2018 volgen na de 

bestuursvergadering in de maand juni.  
Het resultaat 2017 (€ 160.248 negatief) is helaas weer slechter 
dan 2016. (€ 150.699 negatief exclusief een incidentele bate).  
Wij verwachten voor 2018 wederom een lager resultaat. 
Oorzaken zijn lagere baten en stijgende kosten. Door een lagere 
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dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud is een groter 
negatief resultaat over 2017 nog enigszins beperkt gebleven. Hoe 
dan ook, is dit een meer dan zorgelijke ontwikkeling wat grote 
aandacht heeft van het bestuur en wat om drastische 
maatregelen zal vragen. Wij zullen u informeren en meenemen 
om goede beslissingen te kunnen nemen. 
 
ANBI 
Met de publicatie van de cijfers voldoen we ook aan de wettelijke 
bepalingen inzake ANBI. De officiële publicatie kunt U zien op 
de website https://anbi.rkcn.nl/publicaties/DBO15239 
maar ook op de website van de parochie zijn de cijfers met 
toelichting te vinden. 
 
In stand houden van de kerken 
Jaarlijks inspecteren we de staat van onderhoud van onze drie 
kerken. Uit de bevindingen vloeien onderhoudsplannen voort. 
Voor de St. Jan Geboorte zijn er noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden voorzien aan het dak en aan enkele 
draagbalken, die ernstige tekortkomingen vertonen. Ook aan de 
kerk van Nieuwkuijk en aan de pastorie zal binnenkort 
onderhoud worden gepleegd. 
  
Gebouwenplan 
In de vorige Ontmoeting gaven we aan dat we bezig zijn om een 
gebouwenplan op te stellen. Dit gebouwenplan moet ons 
uiteindelijk helpen bij de beslissingen voor de toekomst. Moeten 
we kerkgebouwen gaan sluiten of kunnen we alternatieven 
ontwikkelen om de begroting op peil te houden? U begrijpt dat 
onderhoud ook gerelateerd moet worden aan de discussie over 
het in de toekomst open houden of sluiten van een 
(kerk)gebouw. Niettemin hebben we de opdracht om elk gebouw 
wind- en waterdicht te houden. Daarom ontkomen we nu niet 
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altijd aan het uitstellen van noodzakelijk onderhoud. Eén en 
ander wordt in nauw overleg met het Bisdom afgestemd. Voor 
restauraties aan de kerk in Vlijmen ontvangen we subsidie van de 
overheid, maar uiteraard betreft dat maar een deel van de 
kosten. 
 
Kapel Vliedberg 
Het appartementencomplex op het terrein van de voormalige 
Vliedbergkerk nadert zijn voltooiing. Eén van de wensen van het 
toenmalige bestuur was een Mariakapel in de voormalige 
kerktoren. Tijd om deze wens in vervulling te laten gaan. De 
komende maanden gaan vrijwilligers aan de slag om in de toren 
een waardige kapel te maken voor gebed, bezinning en een 
stiltemoment. U leest hierover meer in deze De Ontmoeting. 
  
Pastoraal beleidsplan 
 “Onze parochie probeert een gemeenschap 
van mensen te zijn die de band met de 
persoon en het evangelie van Jezus Christus 
gestalte geven in leren, vieren en dienen 
(catechese, liturgie en diaconie).  
Zo proberen wij als kerkgemeenschap iets 
bij te dragen aan de wereld van vandaag en 
proberen we onze geloofsgemeenschap 
duurzaam op te bouwen. Aspecten als verbinding, verdieping, 
doorbreken van sprakeloosheid op gelovig gebied, vormen de 
leidraad om elk jaar concreet vorm te geven aan een pastoraal 
actieplan.”  
Deze passage leest U op onze website onder het hoofdstuk Visie. 
We hebben pastoor Lebrun gevraagd zijn pastoraal beleid te 
verwoorden in een pastoraal beleidsplan en een actieplan. Het 
volledige beleidsplan kunt U lezen op de website van de 
parochie. Het actieplan, in nauwe samenwerking met de 
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protestantse gemeente Vlijmen, verschijnt voorafgaand aan het 
nieuwe kerkelijk jaar. 
 
Contacten met de gemeente 
Met de gemeente worden contacten onderhouden over het 
opknappen van het oorlogsmonument op de begraafplaats van 
Vlijmen. Dit monument is eigendom van de gemeente. Aan ons is 
gevraagd onze medewerking te verlenen om de opknapbeurt 
mogelijk te maken. Communicatie hierover loopt via de 
gemeente.  
Verder spreken we over de renovatie van het van 
Greunsvenpark. Dit grenst immers aan de begraafplaats. De 
opknapbeurt biedt ons de gelegenheid te kijken naar een nieuwe 
afscheiding tussen de begraafplaats en het park. De bestaande 
oude beukenhaag is moeilijk te onderhouden en is op sommige 
plaatsen erg versleten.  
 
Wat in het vat zit.. 
De komende maanden wordt de aandacht vooral gericht op het 
ontwikkelen van een gebouwenplan. Er zal aandacht zijn voor het 
noodzakelijk te plegen onderhoud. Daarnaast besteden we 
aandacht aan de financiële cijfers van 2019 en zullen we de 
aspecten van de AVG evalueren. Tegelijkertijd werken we 
aan een communicatieplan.  
Kortom: genoeg te doen, maar we werken er met veel 
voldoening aan. Tegelijkertijd blijven we op zoek naar vrijwilligers 
voor de diverse werkgroepen en zoeken we naar kandidaten voor 
de vacatures in het bestuur zodat we de werkzaamheden over 
meerdere bestuursleden kunnen verdelen. 

 
Peter van Drunen, vicevoorzitter 
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MEDEDELINGEN 
 

Mogelijke gevolgen nieuw automatiseringssysteem 
Terwijl deze Ontmoeting ter perse gaat, is het secretariaat bezig 
met het omschakelen naar een nieuw automatiseringssysteem. 
Daarbij moeten grote hoeveelheden gegevens worden overgezet. 
Dit kan onder andere gevolgen hebben voor de bezorging van De 
Ontmoeting waardoor u wellicht ons blad, onbedoeld, niet meer 
ontvangt of juist, ten onrechte, wel ontvangt.  
Weet dat we er alles aan doen om 
onnauwkeurigheden tot een minimum te beperken. 
Indien er toch onregelmatigheden optreden, onze 
excuses. Neem gerust contact op met het 
secretariaat als u vragen hebt of opmerkingen. Wij 
hopen op uw begrip in deze. 
 
St. Jansdag                                                                                             
Op zondag 23 juni wordt in Vlijmen weer de jaarlijkse Sint 
Jansdag gevierd; het feest van Sint Jan de Doper, de naamgever 
van de Vlijmense kerk. De dag begint om 11:00 uur met een 
eucharistieviering, opgeluisterd door het gemengd koor. Na 
afloop  is er een gezellig samenzijn onder het genot van koffie en 
een drankje. Zoals ook de gewoonte is, worden op deze dag 
spelden uitgereikt aan enkele vrijwilligers die het verdienen om 
dit jaar eens in het zonnetje te worden gezet. Dit jaar wordt voor 
de derde maal de Augustinusspeld uitgereikt. Een gebaar waarin 
we onze waardering willen uitdrukken omdat met de inzet van 
onze vrijwilligers de geloofsgemeenschap levend en actief wordt 
gehouden. 

 
Zomerrooster 
In de maanden juli en augustus komen de vieringen van dinsdag 
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en donderdag in de kapel van het Sint Janshof te vervallen. In 
deze periode zijn er ook geen vieringen op vrijdag in Nieuwkuijk. 
In de maand augustus komt ook de H. Mis in de Caleidoscoop te 
vervallen. 
 
Gezinsvieringen 
Tijdens de gezinsviering in de Sint Jan Geboorte te Vlijmen wordt 

een kindernevendienst, voor kinderen tot 
en met groep 3, gehouden. Dit schooljaar is 
er nog één viering, namelijk op zondag 7 juli 
om 11.00 uur in Vlijmen.  
 

 
Vormselviering 
De vormelingen uit alle geloofsgemeenschappen van onze 
parochie zullen op zondag 30 juni gevormd worden in de kerk 
Sint Jan Geboorte te Vlijmen. De vormheer is deken Dorssers.  
De viering begint om 11.00 uur en wordt opgeluisterd door de 
Upside Down Praise band.  
 
Eten in de tuin 
Ruim tien jaar geleden, organiseerde de parochie St. Jan 
Geboorte te Vlijmen voor het eerst de activiteit ‘Eten in de tuin’. 
Doel was om in de zomerperiode parochianen twee keer in de 
tuin te ontmoeten. Vaak waren jongere familieleden van de 
parochianen op vakantie, dus het diende als een gezellige 
middag. De formule was leuk.  
De deelnemers maakten zelf een gerecht, zodat er een prachtig 
buffet ontstond. Er werd een drankje geschonken en vrijwilligers 
verzorgden het terras, met een uitzicht op de mooie tuin.  
Hadden we in het begin twee zondagen gepland, dat liep terug 
naar één zondagmiddag, omdat de hoeveelheid gasten slonk. 
Vorig jaar hadden zich zo weinig parochianen aangemeld, dat de 
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werkgroep besloot om ‘Eten in de tuin’ niet door te laten gaan. 
De werkgroep heeft het geëvalueerd en kwam tot de conclusie 
dat de formule om verschillende redenen niet meer werkt. In 
overleg met de portefeuillehouder diaconie is er besloten om na 
te denken over andere activiteiten, waar parochianen plezier van 
kunnen hebben. U hoort van ons.    Lies van Eggelen 
                                                
Cultureel eetcafé Mariënkroon 2019 

Vrouwen van nu, Vluchtelingenwerk 
Nederland Heusden en de Focolare 
beweging vragen uw aandacht voor een      

  reeks maandelijkse bijeenkomsten in de   
  abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk: 
 
 

Op zaterdagen lekker en verrassend lunchen (Halal) tussen 12.45 
uur en 14.15 uur.  
Kosten: € 5,50 p.p. (tot en met 4 jaar gratis). 
Aanmelden: cultureeleetcafe.mk@gmail.com tot 2 dagen 
vóór datum. Vervoer op aanvraag. 
Iedereen is van harte welkom op 15 juni, 17 augustus,  
14 september, 12 oktober, 16 november en 14 december.  
 
Oproep nabestaanden door begraafplaatsbeheerder Nieuwkuijk 
Hierbij een oproep van de beheerder van de begraafplaats 
Nieuwkuijk, Lenie Boom-van der Heijden, voor het zoeken naar 
nabestaanden van de volgende twee personen: 

• Gerrit Versluis, geboren 09-08-1921, overleden 12-01-
1966 (grafnummer 487) 

• Franciscus Huiskens, geboren 09-02-1926, overleden 19-
02-1969 (grafnummer 526) 
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Omdat het postadres niet meer juist is, en wij geen 
adreswijziging hebben ontvangen, kunnen wij u niet bereiken 
voor de verlenging van de grafrechten. Een vriendelijk verzoek 
om contact op te nemen met de beheerder van de begraafplaats, 
telefoon 073-5113565.  
Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 
AUGUSTINUSVIERING 1 SEPTEMBER 
Haarsteeg, Nieuwkuijk, Vliedberg en Vlijmen vormen tezamen 
sinds 4 jaar de Augustinusparochie. In toenemende mate zien we 

onze parochianen de 
verschillende kerken 
bezoeken. Een integratie 
die steeds soepeler 
verloopt. We zijn geen 
vreemden meer voor 

elkaar. Maar één keer per jaar willen we dit gezamenlijk 
uitdrukken in een parochiebrede viering: de Augustinusviering, 
gehouden op de zondag het dichtst bij de gedenkdag van onze 
patroonheilige. 
Op zondag 1 september is er één eucharistieviering die doorgaat 
in de kerk Sint Jan Geboorte te Vlijmen. Dit gebeurt met 
medewerking van een gelegenheidskoor. Voor de kinderen is er 
een kindernevendienst georganiseerd.   
Na de kerkdienst is het, bij goed weer en onder het genot van 
een drankje, bijpraten in de pastorietuin. Ook hier zal een 
muzikale bijdrage geleverd worden en wel door een orkest.  
Schrijf deze Augustinusdag op zondag 1 september om 10.30 uur 
alvast in uw agenda en wij hopen u, na de zomervakantie, voor 
deze speciale viering te mogen begroeten.  
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GEBOORTE LIEKE VERHOEVEN 
Op 17 april 2019 is Lieke Verhoeven geboren dochter van Jeroen 
Verhoeven en en Kim van Beurden.  
Op 26 mei is Lieke gedoopt in de H. Lambertus kerk te Haarsteeg. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kim is erg actief in onze parochie als vrijwilligerster en zij heeft 
hiervoor begin dit jaar ook de parochiespeld mogen ontvangen. 
Ook opa en oma, Frans en José van Beurden uit Haarsteeg, zijn 
actieve vrijwilligers in onze parochie. Wij feliciteren de familie 
met de geboorte van Lieke en wensen Lieke en haar ouders veel 
geluk en zegen toe! 
 
MARIAKAPEL VLIEDBERG 
Op 15 maart 2015 namen we in een gezamenlijke viering 
afscheid van de Vliedbergse kerk. Ruim 4 jaar later is een mooi 
modern appartementencomplex verrezen. In de façade van dit 
wooncomplex is de kerktoren wederom de markante blikvanger.  
Onderin de toren, daar waar ooit het Maria-altaar stond, zijn 
vrijwilligers bezig om een stemmige kapel in te richten. Hiermee 
wordt een wens vervuld; niet alleen van het toenmalige bestuur 
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van de Vliedberg dat de verkoop moest regelen maar ook van 
vele Vliedbergse parochianen. De Mariakapel wil een tastbaar 
stukje herinnering zijn aan een fijne geloofsgemeenschap; een 
plek waar we, onder de hoede van Maria, even tot onszelf 
kunnen komen en zo tot God mogen naderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals we destijds het afscheid van de Vliedbergse kerk 
parochiebreed hebben gevierd, willen we nu ook de inzegening 
van deze Mariakapel met de hele Augustinusparochie vieren.  
Op zondag 8 september om 11.00 uur, feest van Maria Geboorte 
zal er één gezamenlijke viering plaatsvinden. Deze gaat door in  
De Caleidoscoop op de Vliedberg. Andere vieringen in dit 
weekend komen te vervallen. Na de eucharistie gaan we in 
processie naar de kapel, waar de inzegening zal plaatsvinden. De 
komende tijd zullen wij u nader informeren maar reserveer vast 
de datum: zondag 8 september.    
                                                                                           Het bestuur.          
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OUD-PASTOOR NABUURS 60 JAAR PRIESTER 
Op 2 augustus 1959 werd Jan Nabuurs, norbertijn van 
de abdij van Berne in de abdijkerk te Heeswijk tot 
priester gewijd door Mgr. W. Bekkers. Het werd het 
begin van een actief pastoraat dat hij ook hier in onze 
regio op dynamische wijze gestalte zou gaan geven.  
Na meerdere functies behartigd te hebben, leidde zijn 
weg eind jaren 70 naar het toenmalige dekenaat Heusden.  
In 1977 werd hij assistent van pastoor Moons te Vlijmen. Naast 
de liturgie was hij actief in tal van verenigingen zoals de scouting 
Maurice Flacard, de KVO, de NCB,... 
In 1983 werd hij tot pastoor benoemd van Haarsteeg; een ambt 
dat hij met verve heeft ingevuld. Altijd was pastoor Nabuurs in de 
weer.  
Altijd had hij het druk om via huisbezoek, werkgroepen,...en 
allerlei activiteiten de Haarsteegse parochiegemeenschap 
levendig te houden. Ook in Engelen is hij jaren pastoraal actief 
geweest. In oktober 2006 kreeg hij eervol ontslag als pastoor. Tot 
april 2007 bleef hij de vieringen voorgaan. In al die jaren had hij 
in Zuster Marianne een trouwe medewerkster die veel betekend 
heeft voor de mensen.  

 
Dit diamanten priesterfeest willen we niet zomaar 
laten voorbijgaan. Op zaterdag 21 september zal 
emeritus-pastoor Nabuurs de H. Mis voorgaan in de 
Lambertuskerk te Haarsteeg om 19. 00 uur. Op die 
avond vieren we ook Lambertusdag. Het 
Ambrosiusgilde zal aanwezig zijn. Na de viering is er 
gelegenheid de diamanten priester te feliciteren.   

Wij nodigen u uit om dit gedenkwaardig gebeuren met ons mee 
te vieren.  
                                                                              Pastoor David Lebrun  
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LIEF EN LEED: 
Door het doopsel zijn in onze kerkgemeenschap opgenomen: 
19 mei  Vlijmen    Luka Tokmakčija 
26 mei Haarsteeg Lieke Verhoeven 
01 juni Vlijmen  Jay Zeeuwen  
02 juni  Vlijmen Lola-Lily de Rouw  
02 juni  Vlijmen  Giorgina IJpelaar  
Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin. 
 
50- jarig huwelijksjubileum: 
13 juni  Nieuwkuijk Jan en Fransien van Bokhoven – Zeeuwen 
60-jarig huwelijksjubileum: 
14 mei Nieuwkuijk Hub en Thea Figée – Coppens 
Wij wensen hen alle levensgeluk en zegen. 
 
Begeleid door het gebed van de kerk, namen we afscheid van: 
14 maart Vlijmen Annie Lammers – van de Laar  86 jaar  
 
Uitgedragen vanuit onze kerken: 
17 maart Vlijmen Jack Verweij   81 jaar  
31 maart Vlijmen Riet Klomp – van de Griendt   95 jaar  
02 april Nieuwkuijk José Rabou – Nouwens   87 jaar  
02 april Haarsteeg  Chris Schellevis  91 jaar  
03 april Nieuwkuijk  André van der Sterren  86 jaar 
07 april Vlijmen Joke van de Wiel – Vorstenbosch  78 jaar  
08 april Vlijmen Lies van Zuijlen – Lammers   77 jaar  
11 april Nieuwkuijk Frieda de Bonth – Pulles   84 jaar  
29 april Nieuwkuijk Mari Dekkers   78 jaar  
04 mei Nieuwkuijk Jo van Engelen – Fitters   78 jaar  
05 mei Haarsteeg  Bets Jansen – van Hooydonk  96 jaar  
23 mei Vlijmen Mari Fitters   84 jaar   
25 mei Nieuwkuijk Henk Peijnenborgh  81 jaar  
Mogen zij rusten in Gods vrede. 
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BRABANTS KATHOLIEK – MGR. DE KORTE 
Vorig jaar september nam de liberale leider Klaas Dijkhoff met de 
nodige publiciteit afscheid van onze Kerk. Het uitschrijven van 
een katholiek is altijd een pijnlijk gebeuren. In zijn 
verantwoording voor zijn uitschrijving noemde Dijkhoff zich wel 
Brabants katholiek.  
 
In een recent interview zegt hij dat het gaat om een zelfbedachte 
term. Het houdt in dat Dijkhoff de vieringen niet meer bezoekt 
en moeite heeft met de, in zijn ogen, conservatieve geloofsleer. 
Maar hij zal nog steeds een kaarsje branden in een kapel als 
iemand in zijn omgeving ziek is. De Kerk is rijk aan rituelen, van 
doop tot aan de dood, als een omlijsting van het leven en dat is, 
ook in de visie van de liberale leider, mooi. 
 
Woonspiritualiteit 
Ik heb het vermoeden dat in ons bisdom veel mensen zich in de 
visie van de heer Dijkhoff kunnen herkennen. Veel katholieken 
hebben in de afgelopen decennia Kerk en kerkelijke ethiek 
vaarwel gezegd. Zij plaatsen het instituut Kerk op een afstand en 
vinden de leer veel te streng maar blijven wel cultuurkatholiek. 
 
In dat verband moet ik denken aan het onderscheid dat het 
recente onderzoek Christenen in Nederland van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau ( SCP) maakt tussen zoekspiritualiteit en 
woonspiritualiteit. Mensen met een zoekspiritualiteit hebben 
een geloof van een ongebonden, individualistische soort. Bijna 
alle katholieken, zowel kerkelijke gelovigen als 
cultuurkatholieken, hebben een woonspiritualiteit. 
 
Kaarsje 
Als katholiek deel je in een katholieke subcultuur van wieg tot 
graf. Ook katholieken die de zondagse liturgie niet meer 
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meevieren en moeite hebben met de ethische 
opvattingen van de Kerk, wonen als het ware in dit 
katholieke milieu. Zij denken veeleer in termen van 
wij dan ik; vinden gemeenschapszin en solidariteit 
belangrijk en lopen af en toe een kerk of kapel 
binnen om een kaarsje te branden bij Maria. Zo 
hebben zij toch nog een lijntje naar de hemel. 
 
Tegen die achtergrond vond ik in een recent artikel van de hand 
van professor Paul van Geest belangwekkende gedachten. Hij 
woont in Zuid Holland, om precies te zijn in Berkel en Rodenrijs, 
en constateert dat ook daar, zoals in bijna alle dorpen en steden, 
het zondagse kerkbezoek flink is afgenomen. Uit de nieuwe 
wijken die er zijn gebouwd, komen nauwelijks mensen naar de 
zondagse eredienst. Tegelijkertijd houdt de hoogleraar een 
pleidooi om niet alleen naar het bezoek op zondag te kijken en 
vooral om onze kerkgebouwen iedere dag open te stellen. 
 
Oproep 
In kerken en kapellen die iedere dag open zijn, komen mensen 
soms kort, soms lang het huis van God binnen om er te bidden, 
te mediteren of zomaar stil te zijn, zonder enige vorm van 
liturgie. En heel vaak branden zij een kaarsje bij Maria of een 
andere heilige. In kerken die dagelijks open zijn, komen veel 
mensen die op zondagmorgen verstek laten gaan. Onze kerken 
blijken belangrijke plekken waarin gebeden, gemediteerd en 
soms gehuild kan worden. Van Geest eindigt met de hoop dat de 
afzonderlijk biddende mensen een nieuwe gemeenschap zullen 
vormen en zich verantwoordelijk zullen voelen voor het 
voortbestaan van het kerkgebouw. 
 
Tegen die achtergrond doe ik graag een oproep aan onze 
pastores en besturen om iedere dag zoveel mogelijk de 
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kerkgebouwen van ons bisdom open te stellen opdat mensen 
een plek hebben voor gebed en meditatie.  
 
Relevant 
Leo Fijen heeft al meerdere keren katholieken 
opgeroepen te stoppen met klagen dat het 
allemaal minder wordt. Wij moeten niet meehuilen 
met de wolven in het bos na de zoveelste 
publicatie over minder leden en 
kerkbetrokkenheid. Maar hopelijk laten wij als 
katholieken zien dat wij op een nieuwe manier 
relevant kunnen zijn in het leven van mensen, niet 
in de laatste plaats door kerkgebouwen open te 
stellen als huizen van God én als huizen van 
onderlinge gemeenschap.                         
                                                                        Mgr. dr. Gerard De Korte  

 
BIJEENKOMST KERNVRIJWILLIGERS 

Op 12 maart j.l. 
vond een 
bijeenkomst plaats, 
georganiseerd door 
het bestuur met de 
kernvrijwilligers van 
onze parochie.  
 

Onder kernvrijwilligers verstaan wij vooral de contactpersonen 
van de werkgroepen.  
Zij verrichten belangrijke taken, zij zijn een belangrijke bron van 
inspiratie en vormen de verbindende schakel met de 
parochianen. Het bestuur wilde de vrijwilligers breed informeren 
over de organisatie binnen de parochie, het vrijwilligersbeleid en 
het vrijwilligersreglement. Aan de orde kwamen: 
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Rol van het bestuur 
Het bestuur ondersteunt de pastoor en het pastoraal team 
zakelijk en adviserend op pastorale taken. 
Andere taken zijn: vermogen beheren en bewaken, vrijwilligers 
aansturen, secretariaat aansturen en evalueren, beleid 
ontwikkelen en verantwoordelijkheid afleggen aan het bisdom. 
 
De rol van de vrijwilligers 
Vrijwilliger zijn, is niet vrijblijvend. Als je een taak op je hebt 
genomen dan wordt er van je verwacht dat je die taak ook 
uitvoert. In de praktijk komt het er op neer dat vele vrijwilligers 
zich al jarenlang inzetten voor een klus die ze graag doen.  
Bij het afscheid proberen vrijwilligers zelf voor opvolging te 
zorgen. Dit is de laatste jaren wel moeilijker geworden.   
Nieuwe vrijwilligers worden door de vrijwilligers ingewerkt.  
Enkele voorbeelden zijn: gastvrouw, taken rondom de eredienst; 
koster, acoliet, lector en collectant, diaconie;  Vastenactie, VOB, 
koren, onderhoud; interieur kerken en andere gebouwen, 
begraafplaatsen, opritten en tuinen, administratief;  
begraafplaatsadministratie, administratie algemeen, bezorging 
en samenstellen van De Ontmoeting, ophangen van  vlaggen en 
overige taken.  
Al deze werkzaamheden moeten aangestuurd worden door het 
bestuur of het parochiesecretariaat.  
Het bestuur heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet om onder 
andere een veiligheidsplan te ontwikkelen ten aanzien van 
fysieke taken. De consequentie hiervan is dat de afspraken en 
regels van dit plan ook in de praktijk uitgevoerd moeten worden. 
Met de betrokken vrijwilligers is hier goed over 
gecommuniceerd. 
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Rol van het parochiesecretariaat 
Het parochiesecretariaat is het centrale adres van de parochie, 
waar op bepaalde tijden iedereen met vragen terecht kan.  

Het secretariaat is de 
eindverantwoordelijke voor de 
secretariaatstaken en is in dienst 
van het bestuur van de parochie. 
Het vormt de schakel tussen de 
parochie en de 
parochiegemeenschap.  

Het secretariaat staat ten dienste van pastoor, pastoraal team en 
bestuur. Het werkt het mee aan een levendige gemeenschap van 
gelovigen, is op de hoogte van bestuurlijke aangelegenheden en 
het handelt en communiceert naar parochianen en vrijwilligers in 
opdracht van het bestuur. 
 
Speciale aandacht voor vrijwilligers 
Besturen kun je niet ad hoc, besturen doe je vanuit beleid. 
Door de portefeuillehouders vrijwilligers wordt er beleid 
geformuleerd. Hierin staan afspraken en plannen hoe om te gaan 
met vrijwilligers. Zij vormen immers het cement van onze 
parochie. Vanuit het beleid formuleert het bestuur de doelen van 
het jaarplan en elk jaar wordt er geëvalueerd.  
 
Informatiebrochure vrijwilligers 2019 is klaar 
In deze brochure wordt het genoemde geformuleerd. Zo wordt 
de vrijwilliger geïnformeerd over het beleid, het veiligheidsplan 
en ARBO,  reglement vrijwilligers en AVG en VOG. 
Deze informatiebrochure staat op de website onder het kopje 
parochie – vrijwilligers – klik daar voor de informatiebrochure 
vrijwilligers. Via het secretariaat kunt u vanaf 1 juni ook een 
papieren versie ontvangen.  
                                                           Lies van Eggelen, bestuurslid 
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30 JUNI GILDEKRING MAASLAND 
Op 30 juni 2019 organiseert het Gilde 
Sint Joris van Onsenoort en 
Nieuwkuijk de Kringdag van 
Gildekring Maasland in ons mooie 
dorp Nieuwkuijk.  
Deze grote Gildemanifestatie staat in 
het teken van ontmoeten, 
gezelligheid en broeder- en 
zusterschap. Wij willen ons dorp en 
haar inwoners graag kennis laten 
maken met de vele gildeactiviteiten.  
De Gilden hebben van oudsher een 

sterke band met de Rooms Katholieke Kerk en dit grote 
gildetreffen start dan ook met een plechtige gildemis in de 
parochiekerk van Nieuwkuijk. Onze bisschop, Monseigneur 
Gerard de Korte is daarbij de hoofdcelebrant. Onze pastoor en 
gildeheer David Lebrun zal uiteraard mee celebreren. De gildemis 
die doorgaat om 9. 30 uur zal worden bijgewoond door 
afvaardigingen van de deelnemende gilden met onder meer de 
Koningen, Keizers, hoofdlieden en vaandrigs, zodat het een 
kleurrijke bijeenkomst wordt.  
Ruim 40 gilden komen naar Nieuwkuijk, met in totaal zo’n 800-
1000 deelnemers. Vrijwilligers doen hun uiterste best  om alles in 
goede banen te leiden. Hiervoor is samenwerking gezocht met 
diverse verenigingen in Nieuwkuijk. De meeste activiteiten 
vinden plaats op het voetbalveld van de v.v. Nieuwkuijk aan de 
Kerkstraat in Nieuwkuijk en op Wielerbaan de Heuvelen nabij de 
Emmamolen.  
Op de wielerbaan wordt een grote feesttent geplaatst zodat de 
aanwezige gildeleden elkaar kunnen ontmoeten. Op vooravond is 
deze feesttent beschikbaar voor een groot dorpsfeest waarbij 
alle inwoners van Nieuwkuijk van harte welkom zijn. Het doel van 



 

22 
 

deze avond is ook hier elkaar 
ontmoeten. In het begin van de avond 
zal er een pubquiz worden gehouden 
waaraan iedereen kan deelnemen; dit 
ten bate van een goed doel, t.w.:  de 
Stichting Eigenwijs die actief is in het 
Patronaat in Nieuwkuijk. Na de 
pubquiz kan het feest losbarsten 
onder leiding van DJ Jurre, ook uit 

Nieuwkuijk. Kortom; wij hopen dat we Nieuwkuijk een mooi 
weekend gaan bieden, waarbij gezelligheid en saamhorigheid 
voorop staan. 
Eric Jan van Eggelen, hoofdman Gilde Sint Joris van Onsenoort 
en Nieuwkuijk 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
Dit jaar hebben 47 kinderen in onze parochie de Eerste Heilige 
Communie gedaan. 
 
In Haarsteeg hebben op zondag 12 mei, 11 kinderen de 
communie gedaan. De viering werd opgeluisterd door de 
kinderen zelf. Zij deden dat op voortreffelijke wijze. 
Communicanten Haarsteeg: Stef van Bokhoven, Imke van den 
Brandt, Esmee Damen, Tijs van Esch, Nik Kivits, Timo Kroon, Fern 
van Ooijen, Liv van Oosterhout, Willem de Vaan, Hidde Verbunt, 
Fedde Vermeulen.   
 
In Nieuwkuijk hebben op zondag 26 mei, 9 kinderen de 
communie gedaan. Kinderen van de basisschool ‘t Kompas 
vormden een koortje en dat liet goed van zich horen. 
Communicanten Nieuwkuijk: Siem Figee, Floris Hendriks, Lieke 
van Mook, Nikki van Oosterhout, Jasper Pijnenborgh, Daan 
Verhoeven, Maud Verhoeven, Noa Verhoeven, Sabijn Zwart. 
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In Vlijmen zijn er nog  twee vieringen op zondag 16 juni. Om 
10.00 uur doen 14 kinderen de communie van basisschool de 
Vijfhoeven en de Bussel. Deze viering wordt opgeluisterd door de 
communicantjes zelf. 
Communicanten De Vijfhoeven: Niels Budding, Lisanne van 
Hintum, Justin Kuijs, Tim de Laat, Mirella Rohs, Boudewijn Rohs, 
Sjors Teurlings, Sophie Teurling.  
Communicanten de Bussel: Lynn Dekkers, Kyan van Doormalen, 
Mart Smetsers, Imaya van Stiphout, Amy Stolzenbach, 
Marielien Wilkens. 
 
Om 12.30 uur doen 13 kinderen de communie van 
basisschool De Wilgen, ’t Palet, de Vlechter en Rietlanden.  
Ook hier zullen de communicantjes zelf zingen. 
Communicanten de Wilgen: Anna van Dun, Stijn van 
Hulten, Noah Joseph. 
Communicanten ‘t Palet: Jenna Beekwilder, Kees van den 
Berg, Tjerk van Beurden, Jordi Bloks, Benjamin Thormann.  
Communicanten de Vlechter: Eline Daamen, Lara van den 
Heuvel, Emilia Sosinska, Thijs Valentijn. 
Communicant Rietlanden:  Kayleigh van Beurden.  
Dank aan de werkgroepen en allen die de vieringen en de 
voorbereiding mogelijk maakten. Proficiat aan alle 
communicanten en hun ouders. 
 
 
BIJEENKOMST KOSTERS 
Op 20 mei is er een zeer geslaagde bijeenkomst voor de kosters 
geweest. Uit een eerdere bijeenkomst kwam de wens naar voren 
dat de kosters beter zouden willen weten wat ze kunnen doen bij 
calamiteiten. Koster Ad Wouters schrijft:  
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“Door een enthousiasmerende Gerard en lotus man Rinus was 
het een zeer leerzame 
avond. Uitgebreid werd 
aangegeven en geoefend 
hoe we iemand uit de 
bank kunnen 
tillen/schuiven. Hoe we 
iemand in de stabiele 
zijligging krijgen en 
aansluitend hebben we 

zelfs geoefend in het reanimeren. 
De hele groep is ook nog in de kerk geweest om te ervaren hoe je 
iemand tussen de banken uit kunt krijgen. Kortom een goede 
toerusting. Hopelijk hoeven we een en ander niet toe te passen, 
maar wel goed om te weten hoe dan te handelen.” 
 
LEZINGENCYCLUS 150 JAAR ST. JAN 
GEBOORTEKERK 
Een jubileum dat 150 jaar beslaat, laat je niet 
zomaar voorbij gaan. Dus ook niet het jubileum van 
onze monumentale Vlijmense kerk die al meer dan 
150 jaar trots boven bomen en huizen uit prijkt en 
die het dorp in het landschap markeert. Naast een 
mooie viering waren ook een drietal personen 
uitgenodigd om een lezing te houden. Het waren 
drie inspirerende avonden. 
 
De aftrap vond plaats op 15 januari door Toine Janssen. Wie 
anders? Want Toine is met recht dé expert als het gaat om de 
geschiedenis van de St. Jan Geboortekerk. Zijn kennis heeft hij 
gebundeld in een boekje dat ter gelegenheid van dit feest is 
uitgegeven. Toine nam de zaal mee terug naar de begintijd van 
de emancipatie van de katholieken. De tijd van bouwpastoor van 
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de Brand (1817-1888). Hoe het bestuur een gerenommeerd 
architect ontsloeg en hoe met vereende krachten door de 
Vlijmenaren toch een kerk werd gebouwd. Hoe de oorlog werd 
doorstaan en hoe de St. Jan Geboorte, ter nauwer nood gered 
van de sloop, de kerk is waar Vlijmen trots op is. Een mooi en 
kleurrijk verhaal waarvan de toehoorders zichtbaar genoten. 
 
Op 26 januari was het de beurt aan Prof. Dr. Thomas Quartier, 
osb. Een opvallende verschijning want zo vaak zien we geen 
jonge monnik meer in habijt die midden in onze huidige 
samenleving staat. Naast hoogleraar aan de KU Leuven is hij 
auteur van diverse boeken. Prof. Quartier is een uitgesproken, 
soms recalcitrante maar bijzonder gepassioneerde verteller die 
zijn gehoor prikkelt en uitdaagt in zijn verkenningstocht naar de 
diepste betekenis van een kerkgebouw. Binnen onze 
maatschappelijke normen is een kerk niet efficiënt maar dat is 
nooit de bedoeling geweest van een kerk. Een kerk is een ruimte 
voor bezinning, spiritualiteit en gebed. Een pleidooi om de 
waarde van kerken anders te leren zien dan naast een financiële 
meetlat. 
 
Op 18 maart werd de lezingencyclus afgesloten door niemand 
minder dan onze bisschop, Mgr. Dr. Gerard de Korte. Vertrekpunt 
van zijn betoog was bouwpastoor van den Brand. Deze pastoor 
stond bekend als een sociaal man die niet alleen zorgde dat de 
kerk werd gebouwd maar die ook werkte aan een sociaal vangnet 
in Vlijmen: de Vincentiusvereniging, een bewaar- en 
armenschool, een tehuis voor ouderen en wezen.  
Dit vertrekpunt was de aanleiding voor de bisschop de Korte om 
aan aantal ontwikkelingen van onze huidige samenleving kritisch 
onder de loep te nemen. De sociale leer van de kerk en m.n. de 
encyclieken van Paus Franciscus vormden het denkkader 
waarbinnen hij zijn betoog ontwikkelde. Zijn grote bijbelse kennis 
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maar ook zijn historische en filosofische bagage klonken daarbij 
voortdurend door. Uitvoerig werd ook stil gestaan bij de relatie 
van secularisatie en kerk.  
Conclusie: drie voedende en mooie lezingen. De discussies 
achteraf en de vragen van de aanwezigen getuigden hiervan. Dit 
smaakt naar meer!                                                 
                                                                                          Marco van Os 
 
ONDERSCHEIDING KONINGSDAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loes Couwenberg-Lammers uit Vlijmen is een vrijwilligster van 
onze parochie die ‘heel veel stapjes’ méér zet om van de 
samenleving een betere plaats te maken. Of dat nou binnen het 
verzorgingshuis St. Janshof is waar zij de 
‘duizendpootvrijwilligster’ wordt genoemd of bij de 
spaarvereniging De Hoeven, waarvoor zij wekelijks tal van 
adressen bezoekt en verblijdt met een praatje.  
Maar ook de zangkoren waarvan zij lid is kennen haar als degene 
die de ‘lief-en-leed portefeuille’ zeer consciëntieus uitvoert. 
Verder is Loes ook al jaren lid van de avondwakegroep van onze 
parochie. 
Wij feliciteren haar van harte met het krijgen van deze terechte 
onderscheiding. 
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Kinderpagina 
 

Laura was een beetje onrustig. Haar ouders waren 

druk met het inpakken van koffers. Over een uurtje 

zouden ze met de auto en caravan 

vertrekken naar Frankrijk. Laura vond het 

heerlijk als ze er eenmaal waren. Maar 

van te voren waren haar ouders druk en 

onrustig. Eenmaal op de camping moesten 

haar ouders ook weer van alles. Na een 

paar dagen werden zij pas rustig. En dan 

ging hun telefoon uit! Laura genoot als 

haar ouders niks hoefden en niet de hele 

dag met hun telefoon bezig waren.  

Heerlijke lange dagen, alleen maar spelletjes doen, 

zwemmen, eten maar vooral heerlijk samenzijn. Dat 

zou van haar eeuwig mogen duren! 

 

Vragen: 

- Ga jij graag op vakantie? 

- Wat vind je het leukst als je op vakantie bent? 

- Blijf jij misschien liever thuis? 

- Waarom? 

- Wat neem jij mee op vakantie?  

- Kun jij een paar dagen zonder jouw   

  telefoon? 

- Waarom wel? Waarom niet? 
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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: 
30 augustus 2019. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden 
artikelen in te korten in verband met de beperkt beschikbare 
ruimte. 

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

