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WOORD VAN DE PASTOOR  - Paradijs van agressie of van vrede?  
Onlangs verscheen “Het agressieparadijs”, een boek van Caroline 
Koetsenruijter. In genoemd boek schetst ze een zorgwekkend 
beeld van de Nederlandse samenleving waar agressie welig tiert. 
Leraren, bestuurders maar ook huisartsen, politieagenten, 
brandweerlieden, verpleegkundigen en winkelpersoneel: ze zijn 
in toenemende mate het doelwit van intimidatie, dreigementen, 
geweld.   
Op het moment dat ik deze woorden schrijf, horen we over 
coronademonstranten die bewust de confrontatie opzoeken. 
Demonstraties die overgaan in rellen en uitmonden in een 
geweld dat schrikbarend is. Steeds meer burgers lijken voor 
het minste of geringste door het lint te gaan. Eén en ander 
baart flinke zorgen. Gelukkig zijn er naast de schreeuwers en 
de schelders nog veel meer mensen voor wie hoffelijkheid en 
fatsoen nog steeds hoog in het vaandel staan.  
Waar die agressie vandaan komt? Koetsenruijter verwijst naar 
het toegenomen individualisme. Wellicht dat de 
bestaansonzekerheid, zowel materieel als immaterieel ook een 
rol speelt. En is het niet zo dat mede door de ontkerkelijking 
steeds meer mensen ontworteld raken op levensbeschouwelijk 
gebied? Zonder stevig fundament vaart niemand wel. 
 
Ook al roepen sommige maatschappelijke ontwikkelingen vragen 
op, geweld is nooit de juiste reactie. Evenmin ontmoediging. In 
principe geven Christenen hier niet aan toe. Bij alle 
weerbarstigheid van het leven, bij alle donkerte in onze dagen, 
vertrouwen zij er op dat het laatste woord niet is aan de 
vernielzucht, aan de agressie. Het laatste woord is aan het goede 
dat zal zegevieren, aan het leven dat het zal halen op de dood.  
Dat geloof ontlenen ze aan God die ons in Christus nabij 
gekomen is als een man van vrede, geweldloos, iemand die niets 
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aan het geweld verschuldigd is. Kerstmis wil ons elk jaar hieraan 
herinneren. “Vrede was er overal…”, zingt een oud kerstlied. 

 
Die vrede is er helaas nog lang niet overal. Ook niet in onszelf, nu 
we  wederom beproefd worden door het hardnekkige 
coronavirus. Ook dit jaar wordt Kerstmis anders dan andere jaren 
en dreigt het te gaan lijken op vorig jaar… 
Bij vele mensen is de rek eruit. Dat is voelbaar. Geen enkele 
vereniging of parochie is hier immuun voor. 
Maatschappelijk lijden mensen her en der onder vereenzaming 
en isolement. En toch, het is niet omdat we afstand moeten 
houden van elkaar dat we ook afstand moeten nemen. Wees 
elkaar nabij door attentvolle gebaren en kleine daden van 
goedheid. Houd de moed erin, wees mensen van hoop. Die hoop 
laten we ons als christenen niet ontfutselen. Die hoop heeft een 
naam: Jezus Christus wiens geboorte we opnieuw mogen vieren. 
Hij daagt ons uit om te midden van een samenleving die met de 
dag meer polariseert mensen van matiging te zijn, mensen van 
verbondenheid en verzoening, mensen met hoop in het hart, met 
licht in de ogen. Mensen die zeker niet onverschillig zijn bij al wat 

er zich afspeelt in onze wereld maar die zich ook 
niet van de wijs laten brengen. Een zekere 
standvastigheid wil ons kenmerken. We zijn 
immers geworteld in God, het fundament van 
ons leven. Hij draagt ons.  
Ondertussen leven we in deze adventsdagen toe 

naar Kerstmis. Elke week steken we een lichtje meer aan op de 
groene krans. Aarzelende vlammetjes die vertellen over een 
nieuwe dag, een nieuwe geboorte. De geboorte van een kind. 
Een kind dat perspectief biedt op een paradijs. Geen 
agressieparadijs maar een paradijs van geweldloosheid, van 
vrede.  De vrede die wij en onze wereld zo nodig hebben. 

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. 
 
 

Het zag er naar uit dat we vanaf de zomer onze activiteiten weer 
konden gaan intensiveren, maar de pandemie heeft opnieuw een 
lelijke streep door de rekening getrokken. Terwijl we dit schrijven 
weten we niet wat voor maatregelen de overheid en de 
bisschoppen voor ons in petto hebben voor de komende tijd. 

Gelukkig hebben we wel onze jaarlijkse 
Augustinusviering mogen beleven, waarbij we 
tevens aandacht hebben besteed aan het   
25-jarig priesterjubileum van pastoor Lebrun. 
Bij die gelegenheid hebben we aan de pastoor 
symbolisch het cadeau namens de 
parochianen mogen overhandigen, te weten 
een schilderij van de Nederlandse kunstenares 
Juke Hudig, die zich onder meer laat 
inspireren door de teksten uit het Bijbelboek 

Jonah. We kijken terug op een mooie dag, waarbij de gildes uit 
onze parochie goed vertegenwoordigd waren. U kunt de viering 
nog terugkijken op YouTube. 
 

Gespreksonderwerpen 
Sinds september hebben we als bestuur 3 keer vergaderd en 
gelukkig kon dat in De Lantaarn in elkaars nabijheid. Naast de 
vergaderingen van het kerkbestuur waren er ook bijeenkomsten 
van verschillende commissies. Zo is er een commissie die zich 
heeft beziggehouden met de voorbereiding van de infoavonden. 
Daarnaast hebben onze bestuursleden ‘diaconie en 
vrijwilligerszaken’ zich o.a. sterk gemaakt voor het aanhalen van 
de contacten met de vrijwilligers d.m.v. bezoeken aan de diverse 
werkgroepen. Tenslotte heeft de ComVa (Commissie Vastgoed) 
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zich gebogen over het noodzakelijke onderhoud van onze 
gebouwen. Natuurlijk is dit slechts een beperkte opsomming van 
wat er allemaal langs is gekomen, maar daarover leest u elders 
meer, zowel in dit nummer van De Ontmoeting als ook op onze 
website en de Facebook-pagina van de parochie. 

 

Begroting 2022 
In de novembervergadering werd de 
begroting 2022, die opgesteld is door 
onze penningmeester Bert Leijtens, 
gepresenteerd aan het bestuur. Na 
uitvoerige behandeling van de 
diverse kostenposten en 
opbrengsten, werd de begroting 
vastgesteld en goedgekeurd zodat 

deze kan worden voorgelegd aan het bisdom. De begroting laat 
zien dat we aan het dagelijkse huishoudboekje € 14.400 tekort 
gaan komen. We begroten namelijk € 258.000 aan inkomsten en 
€ 272.400 aan uitgaven. Als we spreken over de dagelijkse 
activiteiten dan bedoelen we vooral de pastorale activiteiten, de 
wekelijkse vieringen, het samen kerk zijn en het verlenen van de 
pastorale diensten op de belangrijke momenten in ieders leven. 
Maar ook onze maatschappelijke activiteiten in de diaconie en de 
geloofszaken in de catechese. Daarvoor is een administratief 
apparaat nodig en hebben we te maken met kosten van beheer. 
We hebben het dan nog niet over de gebouwen die we daarvoor 
nodig hebben en de kosten die daarmee gepaard gaan (energie, 
verzekeringen, sparen voor toekomstig onderhoud). Als we deze 
kosten meenemen dan bedraagt ons uiteindelijke tekort  
€ 213.600. Het kerkbestuur beraadt zich op mogelijkheden om 
deze laatste kosten op termijn terug te brengen tot een 
aanvaardbaar niveau. Daarover treden we graag met u in contact 
via de infoavonden. 
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Synodale proces (Samen op weg) 
Zoals u weet heeft de paus opgeroepen om binnen alle 
geledingen van de R.-K. Kerk een gesprek op te starten over de 
wijze waarop we samen kerk willen zijn. In de discussies binnen 
het bestuur komt dit onderwerp regelmatig naar voren en het is 
onze bedoeling om daar tijdens de infoavonden met u over van 
gedachten te gaan wisselen. Wij roepen u op om met ons na te 
denken over de toekomst van de kerk, en daarmee die van de 
parochie. Wat is er goed, wat moet er blijven, wat moet 
veranderen? Vragen die vast wel eens ook door uw hoofd 
spoken… 
 

Actie Kerkbalans 
De Actie Kerkbalans 2022 wordt gehouden in de 
periode van 16-29 januari. Met deze actie vragen 
we wederom aandacht voor de financiële kant 
van het samen kerk zijn. We zijn inmiddels al druk 
bezig met de voorbereidingen van deze Actie. 
 

Bestuurssamenstelling 
Graag willen wij voorbereid zijn op de toekomst. Ook als het gaat 
om de invulling van de diverse posten in het bestuur. Als u zich 
geroepen voelt om u hiervoor beschikbaar te stellen neem dan 
contact op met het secretariaat van de parochie of stuur een 
email naar bestuur@augustinus-parochie.nl. Wij kunnen u dan 
nader informeren. 
 

Tot slot 
In deze uitgave van De Ontmoeting kunt u in afzonderlijke 
artikeltjes meer lezen over de onderwerpen die al of niet 
zwaarwegend op de bestuurstafel liggen of hebben gelegen.  
Rest ons u een gezegende Kerst en een goed begin van het 
nieuwe jaar te wensen. Blijf gezond! 

Namens het kerkbestuur, 
Peter van Drunen, vice-voorzitter 
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AUGUSTINUSVIERING MET EEN ZILVEREN RANDJE 
Op 1 juni was onze pastoor 25 jaar priester. Voor hem een 
bijzondere dag die hij mocht vieren met zijn wijdingsgenoten. 
Samen celebreerden ze de H. Mis in de St. Jan, de kathedraal 
waar ze op 1 juni 1996 tot priester werden gewijd. Na de viering 
was bisschop de Korte hun gastheer. Van talloze parochianen 
kreeg hij op die dag gelukwensen en leuke attenties. 
Hartverwarmend. Door de toen geldende corona-maatregelen 
behoorde een grote viering niet tot de mogelijkheden. De 
geplande datum -begin september- verviel eveneens om dezelfde 
reden. 
 

Na de versoepelingen 
werd een datum geprikt 
om gezamenlijk onze 
patroon, de heilige 
Augustinus, te vieren: 
zondag 24 oktober. En ja, 
waarom zou die 
Augustinusviering geen 
zilveren randje kunnen 
hebben? 
Het werd een prachtige 
dag. De weergoden 
waren ons gunstig gezind en al vroeg in de morgen verzamelden 
de vier gilden van onze parochie bij het St. Janshof. Van hieruit 
trokken ze in optocht naar het kerkplein waar ze de pastoor een 
vendelgroet brachten. Ruim 60 gildeleden waren aanwezig en 
zetten ook de viering luister bij. Om 10.30 uur begon de 
Eucharistie in een goed gevulde kerk. Het werd een viering waar 
niet alleen onze pastoor zichtbaar van genoot maar ook de vele 
aanwezigen. De teksten spraken over het belang van samen kerk-
zijn. Verwijzend naar het synodaal proces dat Paus Franciscus 
onlangs heeft ingezet, zoomde de pastoor tijdens zijn overweging 
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in op wat Augustinus ons in dat opzicht te bieden heeft. Het 
spontane applaus na zijn preek, gaf aan dat wat verkondigd werd 
kon rekenen op de instemming van de gemeenschap. Een groot 
gelegenheidskoor luisterde op indrukwekkende wijze de 
dankviering op. 
 
Aan het einde ervan was het aan de vice-voorzitter van het 
kerkbestuur, de heer Peter van Drunen, om namens de parochie 
de jubilaris toe te spreken. Heel passend en in treffende 
bewoordingen verwees hij naar het verdienstelijk parcours dat  
onze jubilerende pastoor in meerdere opzichten in die 
kwarteeuw heeft afgelegd. Ook mocht hij iets onthullen over het 
cadeau dat hem werd aangeboden. De parochianen hadden de 
pastoor goed bedacht met een bedrag van ruim 2000 euro. Een 
deel hiervan zal hij besteden aan een mooi pastel van Juke Hudig 
over de profeet Jona.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ondanks het feit dat handjes schudden door corona niet 
toegestaan was, wachtte de jubilaris een drukke receptie. Wat 
vooral bijblijft was de hartelijke en inspirerende sfeer. Mensen 
waren blij, vreugdevol. Eindelijk hadden ze na maanden corona-
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liturgie een viering kunnen beleven waar samen gebeden en uit 
volle borst gezongen werd, waar ze elkaar weer konden 
ontmoeten en spreken. Een hart onder de riem voor velen. Een 
dag om dankbaar op terug te blikken. 

 
MEDEDELINGEN  

 
Heilige Communie 

De zieken en ouderen, die met Kerstmis de kerk niet kunnen 
bezoeken en toch graag de Communie willen ontvangen, kunnen 
dit opgeven bij het secretariaat, telefoonnummer 073 -5112215. 
 

Inzamelingsactie Voedselbank week 11 t/m 19 december 2021 
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 
11 t/m 19 december 2021. 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 Voedselbank zullen klaarstaan. Ook 
voorafgaand aan de kerkdiensten kunnen 
producten worden ingeleverd. 

De tijden van de kerkdiensten zijn: 
- Zaterdag 18 december 19.00 uur  H. Lambertuskerk te 
Haarsteeg.  
- Zondag 19 december 09.30 uur H. Johannes Geboortekerk te   
  Nieuwkuijk. 
- Zondag 19 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, 
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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 ’s-Hertogenbosch e.o. 
uitgiftepunt Vlijmen. Dit kan telefonisch via  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 
hectische tijden. 
 

Kerstfietstocht 
Zondag 19 december van 15:00-17:00 uur is 
er een leuke Kerstfietstocht voor gezinnen. 
Kom om 15:00 uur met een versierde 
‘kerstfiets‘ naar het kerkplein in Nieuwkuijk, 
want daar is de start. Elk gezin krijgt daar 
vragen en opdrachten mee. De tocht gaat 
langs de drie kerken van de Augustinus 
parochie. We gaan verschillende kerstfiguren 
eens wat beter bekijken. Je oma of opa mag natuurlijk ook 
meedoen, maar ook je vriendje of vriendinnetje. Doe mee met 
deze gezellige kerstmiddag. 

 
Carnavalsmissen 

Mochten de coronamaatregelen het toelaten 
dan wordt in Vlijmen  de carnavalsmis 
gehouden op zaterdag 26 februari 2021 om 
11:11 uur. In Nieuwkuijk op zaterdag 26 
februari om 18.00 uur en in Haarsteeg op 
zondag 27 februari om 10.30 uur.Op zondag 27 

februari is er tevens een Woord- en Communieviering in Vlijmen 
om 11.00 uur.  
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Aswoensdag 
Een Askruisje halen kan op woensdag 2 maart om: 
19.00 uur Vlijmen 
20.00 uur Haarsteeg 
 

Uw advertentie in de Ontmoeting? 
Er is plaats vrijgekomen voor een advertentie in dit 
blad de Ontmoeting. De Ontmoeting verschijnt 4 keer per jaar en 
wordt onder een groot aantal parochianen verspreid. 
Wilt u of uw bedrijf op deze manier adverteren en zo een groot 
aantal mensen bereiken? Voor slechts 60 euro per jaar kan uw 
advertentie op de kaft van dit blad prijken! 
Wanneer u interesse heeft, neem dan contact op met het 
secretariaat. 
 
OECUMENISCHE DIENST 

Tot onze grote vreugde kunnen wij u laten weten 
dat er zondag 16 januari voor het eerst in lange 
tijd weer een oecumenische dienst is in Vlijmen. 
Deze zondag is het begin van de week van gebed 

voor eenheid van de christenen, een prachtig moment dus om 
samen te bidden, te zingen en naar woorden uit de bijbel te 
luisteren.  
De dienst wordt geleid door pastoor David Lebrun en ds. Margo 
Trapman en heeft als thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’. We 
hopen voor deze gelegenheid een klein koor van protestantse en 
katholieke zangers samen te stellen om de gemeentezang te 
ondersteunen. De liederen zijn oecumenisch: bekend bij zowel 
katholieken als protestanten. 
 

Deze dienst zal gehouden worden in de R.K.-kerk omdat we daar 
meer ruimte hebben. Het is een  dienst van Woord en Gebed en 
begint om 11.00 uur. De protestanten onder ons kunnen dus wat 
langer uitslapen of uitgebreider ontbijten. Dit is omdat de 
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pastoor eerst nog in Nieuwkuijk voorgaat. Wij hopen u in grote 
getale bij deze dienst te mogen begroeten om samen te vieren 
en te delen wat we gemeenschappelijk hebben, wat ons 
verbindt.       Pastoor David Lebrun en dominee Margo Trapman 
 
 
 
LIEF EN LEED: 
Door het doopsel in onze kerkgemeenschap opgenomen:  
26 sept Haarsteeg Evi van Zuilichem 
03 okt   Vlijmen Quint van Vugt 
07 nov  Vlijmen Owen de Kunder 

 

Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin. 
 

50- jarig huwelijksjubileum: 
04 dec Vlijmen Herman en Ans van Beurden - van Nooij 
08 dec Nieuwkuijk Leo en Betty van Dommelen - van Eggelen 
17 dec Haarsteeg Frans en Adrie Mommersteeg - Meeuwissen 
 

60- jarig huwelijksjubileum: 
12 okt Vlijmen  Harrie en Joke van der Linden - van Spijk 
 

70- jarig huwelijksjubileum: 
22 okt Vlijmen Harrie en Riet Appeldoorn - Nooten 
 

 Wij wensen hen alle levensgeluk en zegen. 
 

Uitgedragen vanuit onze kerken: 
02 okt Haarsteeg Frans van Dortmont 77 jaar 
14 nov Haarsteeg To van Drunen – van Bokhoven 93 jaar 
 

           
            Mogen zij rusten in Gods vrede. 
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Beste lezer van De Ontmoeting, 
 
De Ontmoeting is het parochieblad van de Parochie Heilige 
Augustinus en verschijnt 4x per jaar. Hierin kunt u het laatste 
nieuws van de parochie lezen en zo op de hoogte blijven van 
de belangrijke data en gebeurtenissen. 
U ontvangt De Ontmoeting omdat u staat ingeschreven als 
parochiaan. Omdat wij duurzaam willen omgaan met ons 
milieu, willen we graag inventariseren of we De Ontmoeting 
op de huidige wijze moeten blijven aanbieden. 
 
Wilt u De Ontmoeting liever digitaal lezen?  
Of wilt u De Ontmoeting niet langer ontvangen?  
 
Gebruik dan onderstaand antwoordstrookje om uw voorkeur 
door te geven. U kunt ook een e-mail sturen naar het 
parochiesecretariaat (secretariaat@augustinus-parochie.nl) 
o.v.v. uw naam en adres. Als u De Ontmoeting digitaal wilt 
ontvangen, vermeld dan ook uw e-mailadres. 
 
Als u De Ontmoeting in uw brievenbus wilt blijven ontvangen, 
dan hoeft u niets te doen.  
 
Antwoordstrookje 
 

Naam:....................................................................................... 
Adres:....................................................................................... 
 

     Ik wil De Ontmoeting voortaan digitaal lezen 
     Mijn e-mailadres is:.............................................................. 
      U ontvangt alle post van de Parochie Heilige Augustinus digitaal 
 

     Ik wil De Ontmoeting niet langer ontvangen 
      

Het antwoordstrookje kunt u inleveren bij het parochiesecretariaat 

  

    
I
I
k 
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VIERINGEN ROND KERSTMIS EN DE JAARWISSELING 2021 
In verband met de ontwikkelingen van de coronapandemie worden 
voorlopig na 17. 00 uur geen vieringen meer gehouden. Dit op verzoek van 
de bisschoppen. 
Het vertrouwde kerstprogramma hebben we in het kader van de 
aangescherpte maatregelen moeten wijzigen. We hebben geprobeerd om 
alle geloofsgemeenschappen tegemoet te komen.  
We betreuren het ten zeerste dat voor de tweede keer op rij Kerstmis niet 
in volle luister gevierd kan worden. Het vraagt van alle betrokkenen het 
nodige incasseringsvermogen. Toch willen we in dankbaarheid en geloof 
de geboorte van onze Verlosser vieren. Hieronder het rooster voor nu.  
Alle vieringen vanuit Vlijmen worden ook via livestream uitgezonden. 
Houd de komende tijd weekblad Heusden, onze website, facebook en de 
RKK-app in de gaten voor de actuele informatie.  
 
Kerstviering donderdag 23 december 
16.00 uur  Sint Janshof eucharistieviering 
Deze viering is alleen voor bewoners van het Sint Janshof. 
 

Kerstavond vrijdag 24 december  
Vlijmen 
15:30 uur Gezinsviering 
21.00 uur  Eucharistieviering (alleen via livestream te volgen)  

Nieuwkuijk 
15:30 uur Eucharistieviering 
 

Eerste Kerstdag zaterdag 25 december  
09.30 uur  Eucharistieviering Haarsteeg  
11.00 uur  Eucharistieviering Vlijmen 
 
Tweede Kerstdag zondag 26 december 
09.30 uur Eucharistieviering Nieuwkuijk 
11:00 uur Eucharistieviering Vlijmen 
 
 
Oud en Nieuw 
Vrijdag 31 december  o.v.b. 19.00 uur  Nieuwkuijk  
Zaterdag 01 januari  11.00 uur Haarsteeg  
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JUBILARISSEN KERKKOOR VLIJMEN 
Op donderdag 11 november had het Gemengd koor een korte 
repetitie. Na de koffie werd er ook een wijntje ingeschonken. 
Niet zonder reden. Drie mensen van het koor werden immers 
gehuldigd vanwege hun jarenlang trouw lidmaatschap. Het gaat 
om José Brok en Sjan Rozendaal. Beide zien we vaak samen. 
Beide zijn ook 40 jaar koorlid. Een hele tijd! Geen 40 jaar 
woestijn;  wel 4 decennia waarin ze hun eigen bijdrage hebben 
geleverd om Gods volk zingend onderweg te houden. Ook Peter 
Rozendaal werd in de bloemetjes gezet. Hij is een jonge en 
onmisbare bas bij het koor. Al 12,5 jaar versterkt hij de koorzang, 
tot voldoening van velen. Van harte proficiat aan deze drie 
jubilarissen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAAR EEN MEER SYNODALE KERK 
Paus Franciscus lanceerde onlangs  -als aanloop naar de 
bisschoppensynode van 2023-  een wereldwijd synodaal proces 
over de toekomst van de Rooms-Katholieke Kerk. Synodaal komt 
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van het Grieks (SUN  ODOS)  en betekent “samen op weg, samen 
de weg gaand”. 

Wat houdt het in? Het is een proces van elkaar ontmoeten, 
samen luisteren naar Gods Woord en van daaruit elkaar 
beluisteren om zo gaandeweg te leren onderscheiden waar het 
op aankomt; welke richting Gods Geest met de Kerk wil inslaan. 
De paus ziet dit als een noodzakelijke stap om Gods volk 
onderweg au sérieux te nemen en zo het tweede Vaticaans 
Concilie waar te maken. 
 

Komt dit uit de lucht vallen? Ik denk van niet. Reeds in 2013, in 
het eerste jaar van zijn pontificaat, verwoordde paus Franciscus 
in “De Vreugde van het Evangelie” zijn kijk op de Kerk als een 
samen gedragen verantwoordelijkheid. Acht jaar later slaat Paus 
Franciscus samen met bisschoppen van over de hele wereld de 
hand aan de ploeg. Vandaag nodigt hij ons allemaal uit mee te 
denken over hoe de Kerk een zaak van “samen” kan zijn, een volk 

van genade dat loskomt “ van 
structuren die een valse 
bescherming geven, van normen 
die ons tot onverbiddelijke 
rechters maken, van gewoontes 
waarin we ons comfortabel voelen, 
terwijl er buiten een 
uitgehongerde menigte wacht en 
Jezus maar voor ons blijft 

herhalen: “Jullie moeten hun te eten geven.” (Mc 6, 37)” (De 
Vreugde van het Evangelie, nr. 49)  
 

Ik sluit mij graag aan bij deze oproep van paus Franciscus. Een 
synodale dynamiek moet ons helpen zoeken naar de beste weg 
om te komen tot een hechte gemeenschap, een reële solidariteit 
en een vreugdevolle evangelisatie. Ook wie buiten de zichtbare 
kerkelijke grenzen leeft, moet aan het proces van een meer 
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synodale Kerk kunnen deelnemen, vindt de paus. Hij hecht 
immers veel belang aan het advies van welwillende 
buitenstaanders, van “critical friends”.  

 

Wat de kracht wil uitmaken van het synodale proces is dat het 
gaat om een wijziging van houding. Het is samen anders leren 
luisteren en spreken.  Waar men zo’n weg gaat, kunnen 
belangrijke  vragen naar boven komen. In Duitsland is de 
aanleiding voor de Synodale Weg een rapport over misbruik 
geweest. Daarna kwamen de onderliggende vragen naar boven. 
Hoe gaan we om met macht? Wie is de priester? Waarom blijven 
vrouwen uitgesloten van het ambt? Hoe het kerkelijk denken en 
spreken rond seksualiteit verstaan? Dit is confronterend voor wie 
alles wil behouden, maar evenzeer voor wie alles wil veranderen. 
Het proces verplicht namelijk naar elkaar te luisteren en heeft te 
maken met voortschrijdend inzicht. Gaandeweg ontstaan er 
nieuwe inzichten, andere perspectieven. De ultieme toetsing 
daarbij is altijd het Evangelie. Kortom: een mooi en uitdagend 
proces dat voor ons ligt, een kans tot ontmoeting, verbinding en 
verdieping.                                           Pastoor David Lebrun 
 
AFSCHEID OECUMENISCHE WERKGROEP  
Vele jaren heeft de oecumenische werkgroep zich ingezet om 
vieringen te verzorgen op Wereldgebedsdag, begin maart en in 
de Vredesweek, in september. Ze deden dit met veel toewijding 
en enthousiasme. Maar hun leeftijd begint diverse leden van de 
werkgroep nu toch parten te spelen, het lukt niet om nieuwe 
leden te vinden en het aantal bezoekers van de vieringen liep ook 
wat terug.  
Daarom is het besluit genomen ermee te stoppen. Dit wilden we 
na zoveel jaren niet ongemerkt laten passeren. De werkgroep is 
in oktober nog eenmaal bij elkaar gekomen samen met de 
pastoor en de dominee als afsluiting van hun jarenlange inzet. Bij 
een kopje thee of koffie met wat lekkers erbij blikten we terug op 
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alles wat geweest is. Mooie verhalen werden verteld. Als dank 
voor ieder een kaars van Amnesty International, passend bij het 
doel van de werkgroep: vrede en verbinding, want die kunnen 
nooit zonder een lichtje als teken van hoop en zonder de 

gerechtigheid waar Amnesty zich voor inzet.  De leden van de 
werkgroep vertelden dat ze onderling nog wel contact willen 
blijven houden en af en toe samen iets afspreken om de 
onderlinge contacten niet helemaal te laten verdwijnen. Langs 
deze weg nogmaals hartelijk dank voor jullie inzet en voor  alle 
enthousiasme in al die jaren voor de vieringen op 
Wereldgebedsdag en de Vredesdiensten en de laatste jaren de 
vredeswandelingen. Wij wensen jullie alle goeds toe.    
pastoor David Lebrun en dominee Margo Trapman 
 
INFORMATIEAVONDEN VOOR PAROCHIANEN 'ONZE PAROCHIE: 
OP WEG NAAR 2040' 
Als het goed is heeft u als parochiaan vorige maand een 
uitnodiging in de bus gekregen voor een informatieavond over de 
toekomst van onze parochie. Een reeks van drie avonden stond 
gepland op 22, 23 en 24 november in de parochiekernen Vlijmen, 
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Nieuwkuijk en Haarsteeg. Helaas konden deze 
avonden niet doorgaan vanwege de 
aangescherpte coronamaatregelen. De ruim 
120 aanmeldingen laten zien dat er zeker 
belangstelling is onder parochianen voor deze 
toekomstdiscussie. We hopen dan ook spoedig nieuwe data te 
kunnen plannen. Naar verwachting zullen deze in het voorjaar 
zijn. We houden u op de hoogte via de gebruikelijke 
communicatiekanalen. 
 
Tijdens de informatieavonden willen we graag nadenken over 
hoe we samen kerk willen zijn. Daarbij gaat het ook over de vraag 
wat we kunnen doen om dit voor de jongere generaties in de 
toekomst mogelijk te maken. Zowel het financieel-economische 
als het pastorale perspectief is daarbij belangrijk. Immers, als 
parochianen vormen we een gemeenschap die samen viert, zich 
verdiept in het bijbelse geloof en van daaruit dienstbaar is. 
Hiervoor zijn ook middelen en gebouwen nodig. Echter, alleen 
gebouwen maken nog geen kerkgemeenschap. 
 
Daarom zal de avond opgebouwd zijn uit drie delen. Allereerst zal 
een schets van de stand van zaken op pastoraal gebied worden 
gegeven. Hierbij gaat het o.a. ook over de vraag wat u belangrijk 
vindt aan het samen kerk-zijn. Vervolgens zal de financiële 
situatie van de parochie worden besproken. Hoe kunnen we 
komen tot een gezond financieel fundament? Tot slot zal er 
aandacht zijn voor de concrete activiteiten waarbij parochianen 
zich kunnen inzetten om het samen kerk-zijn vorm te geven. 
Welke activiteiten zouden meer aandacht mogen krijgen? Wat 
ontbreekt er volgens u in de parochie? Wellicht vragen om alvast 
eens over na te denken. 

                                                                                             Het kerkbestuur 
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NIEUWE WERKGROEP VOOR DIACONIE ‘VER WEG’ 
In De Ontmoeting van maart 2021 is aandacht aan de Vastenactie 
besteed. Daarbij is een oproep gedaan of mensen zich opnieuw 
of blijvend willen inzetten voor de Vastenactie en dit dan bij het 
secretariaat willen melden. 
 

Hier is gehoor aangegeven en we zijn heel blij met een nieuw 
gevormde vrijwilligersgroep, bestaande uit nieuwe en ervaren 
vrijwilligers. Onder de naam ‘MOV-groep- Augustinus’ zijn zij 
inmiddels twee keer bij elkaar geweest. MOV staat voor missie 
ontwikkeling en vrede. Er zijn mooie ideeën om tijdens de 
Vastenactie- periode en mogelijk ook op andere momenten in 
het jaar geld voor het goede doel te vergaren. Klein beginnen is 
het motto. Komend jaar wordt gekozen voor het landelijke  
project van De Vastenactie  ‘Je land is je leven.’  Meer info kunt u 
vinden op www.vastenactie.nl                     

De nieuwe groep nodigt mensen van harte uit om hen te komen 
versterken. Voelt u er iets voor dan kunt u dit bij het secretariaat 
melden. De MOV-groep-Augustinus gaat aan de slag voor het 
goede doel en houdt u graag op de hoogte.              Margo Fokker 
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ADEMEN IN DE NACHT 
Met Jozef voor me, een man die rechtop staat als een waker in 
de nacht. Met Maria, een vrouw met de handen op de schoot die 
gebaard heeft. Met Jezus, een kind dat te kijk ligt op een bed van 
stro. 
 

Klassieker kan het niet. Het is een bekend 
drieluik dat ons wellicht tot de kern wil 
brengen. En toch, toch mis ik de engelen die 
zingen, de herders die hun schaapjes 
hebben geteld, de koningen die “zagen een 
sterre, een sterre met wondere pracht”, 
zoals het aloude lied zingt. Dat tafereel met 
slechts drie figuren -hoe mooi ook-  is het 
niet te smal? Het zegt me wel iets maar 
vooral, het verbergt me veel. Jozef, Maria en 
Jozef is de hele story niet. Te zeer heilige 
familie, te veel “Jezulogie”? 
 

Jezus is meer dan het kind van Jozef en Maria; meer dan een 
kindernovelle. Het gaat hier ook om een pijnlijk groot verhaal 
waarbij het hout van de kribbe al vooruitwijst naar het hout van 
het kruis. Kerstmis zouden we immers niet vieren en zou niets 
betekenen als er geen Pasen was geweest! Het is omdat Hij 
verrezen is en de dood overwon, dat we ook zijn geboorte zijn 
gaan vieren. Het gaat dus om een verhaal van hemel en aarde, 
een verhaal van armen die knielen, van mensen die wijsheid 
zoeken in het wonder dat stiller en sterker is dan wat in de 
boeken staat. 
 

Jezus, Maria, Jozef. Hoe mooi ook, het is me te schraal, te 
intimistisch. En dat wil Kerstmis ergens niet zijn. Bij de kerststal 
staat niet enkel de sterre stil. De wereld staat ergens stil. Of 
beter: hier gaat de wereld open op wat gebeuren kan als wij van 
die kleine familiefoto een grote groepsfoto maken. Iedereen mag 
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dan op het plaatje staan, met zijn eigen herkenbaar gezicht. Een 
kleine stal is dan veel te klein, een grote is nooit groot genoeg. Ik 
hoor ze in de verte zingen, vanuit alle continenten, groot en 
klein, zwart en blank, protestant, katholiek en moslims en zelfs 
allen die hen niet verdragen. Rondom het wonder mag onze 
aanbidding sterker zijn dan ons begrijpen. Het wonder doet geen 
deuren dicht, het opent op leven. 

 

Gods menslievendheid is op aarde verschenen. Met vele 
uitroeptekens. Mensenkind, weet je gezegend. Hij biedt je de 
zaligheid om te ademen; ook in de nacht die je overvalt.      
Pastoor David Lebrun 
 
 
VRIJWILLIGERS IN DE LUWTE 
Ongemerkt gebeurt er veel in onze parochie. 
Veel dank aan de vrijwilligers die rustig hun 
taken blijven uitvoeren, ondanks de ongewisse 
tijd. De vrijwilligers in de tuinen en kerkhoven hebben de 
afgelopen maand heel veel blad geruimd en in de kerken is 
gestoft en gedweild. Opnieuw zijn de stickers vanwege de 
anderhalve meter aangebracht op de banken, waarvoor dank. 
Altijd fijn dat er bloemen bij het altaar en bij Maria staan, dank! 
Gelukkig dat we weer koorzang kunnen horen. En de diaconie, de 
mensen van VOB die op bezoek blijven gaan bij mensen die graag 
eens een praatje willen maken. De vrijwilligers die aandacht 
hebben voor jubilea en andere gelegenheden met een kleine 
attentie van het Zorgfonds of Het bloemetje van de week. De 
diaconie ‘ver weg’ zoals Vastenactie is ook actief achter de 
schermen, hierover elders meer. In de parochiezalen zorgen 
gastvrouwen dat er koffie is en andere benodigdheden en er is 
ondersteuning bij het secretariaat. De erediensten zouden niet 
zo goed verlopen zonder onze kosters, acolieten, lectoren en 
collectanten. Geen Ontmoeting in de brievenbus zonder 
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bezorgers. En last but not least, de aandacht van vrijwilligers voor 
onze jeugd in samenwerking met de diaken o.a. bij de 
gezinsvieringen. 

Het is eigenlijk te veel om op te noemen en compleet is 
bovenstaande bericht echt niet. We kunnen niet genoeg 
benadrukken hoe belangrijk al het vrijwilligerswerk in onze 
parochie is. Voel je ook van harte uitgenodigd indien je ook 
vrijwilliger wilt worden bij onze parochie. 
Heel bijzonder in deze maand zijn de kerststallen die bewonderd 
kunnen worden en veel andere kleine dingen die vrijwilligers 
verzorgen zodat we met elkaar Kerst kunnen vieren in onze 
gemeenschappelijke kerk. 
Vrijwilligers in de luwte, bij deze een van harte gemeend Dank 
jullie wel! En we wensen iedereen van harte een Zalig Kerstfeest. 
 

Kinderpagina 
Knutsel je eigen 
kerstengeltjes 
Kleur en/of versier de kerstengeltjes. 
Knip daarna de engeltjes uit op de 
grijze lijnen (helemaal rondom, om de 
vleugels en het aureool heen en de 
twee lijnen). 
Schuif daarna de vleugels in elkaar door de vleugels op de twee 
ingeknipte lijnen in elkaar te schuiven. Zo kun je je engeltje 
ergens 
neerzetten. 
Je kunt ook een gaatje bovenin het aureool maken en je engeltje 
aan een lintje ergens ophangen. Gewoon als versiering óf in de 
kerstboom. Ook leuk om te maken voor anderen! 
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Tip: Als je het engeltje wel al uitknipt maar niet in elkaar schuift 
kun je de engel plat in een envelop versturen naar iemand die 
niet in de buurt woont. Doe er voor de zekerheid een lintje bij 
zodat het engeltje bij aankomst opgehangen kan worden op een 
mooie plek. 
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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: 
25 februari 2022. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden 
artikelen in te korten in verband met de beperkt beschikbare 
ruimte.  
 
Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor 
intenties, kerkbijdrage enz. : 
Vlijmen:  NL86 RABO 0154792950 
Haarsteeg: NL80 RABO 0154714003 
Nieuwkuijk:  NL94 RABO 0136501710 
Vliedberg: NL28 RABO 0136590683 




