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WOORD VAN DE PASTOOR - Ode aan de vrouw 
 

Vrouwen eisen vandaag hun plek op. Gelijk hebben ze. Op het 
moment dat ik deze bijdrage schrijf, is er al heel wat 
voorbijgekomen: The Voice, een directeur van Ajax, een politica, 
een journalist bij de Telegraaf,…  
In zoveel sectoren is het aan de orde. In Vlaanderen is het nu ook 
de beurt aan de academische wereld. Aan de universiteiten van 
Leuven, Gent en Brussel ontstond de voorbije weken 
opschudding door enkele flagrante gevallen van 
grensoverschrijdend gedrag. Het patroon is meestal gelijkaardig: 
mannen misbruiken hun positie en macht om vrouwen op 
seksueel gebied onder druk te zetten. Soms beperkt het zich tot 
ongemakkelijke opmerkingen, andere keren gaat het om 
ongepaste aanrakingen. 
 

Het gedrag is niet nieuw, de opschudding wel. Vrouwen pikken 
het niet langer. De voorbije decennia veranderde er het nodige in 
de machtsverhouding tussen vrouwen en mannen. Voormalige 

mannenbastions moesten 
leren omgaan met 
vrouwelijke aanwezigheid. 
Dat was en is voor sommige 
mannen duidelijk schrikken 
en zich aanpassen. Ook al 
gaat het debat nu vooral over 
ontsporingen, daarachter 
schuilt wel een veel grotere 

verandering; één van de meest ingrijpende uit de geschiedenis. 
Vrouwen en mannen komen op gelijke voet te staan. Is dat niet 
de essentie van wat we vandaag meemaken?  Gelijke kansen, 
gelijke rechten, gelijke behandeling, daarover gaat het. Het 
volstaat niet hier of daar ons gedrag wat bij te sturen of vrouwen 
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op de werkvloer te dulden. De fundamenten van de samenleving 
veranderen overal. 
 

Vrouwen zijn tot hetzelfde in staat als mannen en eisen dan ook 
hun plek op. Vandaag zijn de voorzitters van de Europese 
Commissie, het Europees Parlement en de Europese Centrale 
Bank vrouwen. Langzaam maar zeker sijpelen ze overal door naar 
de top. 
 

Overal? Ik hoor u zuchten. Nog amper in de georganiseerde 
religies. Daar werden de man-vrouwverhoudingen verankerd in 

geloofsartikelen. Door God zo 
gewild? Of werd wat door de mens 
tot stand werd gebracht aan God 
toegeschreven? Kunnen we echt 
volhouden dat het God zelf is die 
wil dat alle kerkelijke leiders – van 
de parochie tot het Vaticaan – 
mannen zijn? Kan de Kerk 

ontsnappen aan één van de grootste omwentelingen in de 
menselijke geschiedenis? Het is een debat dat velen vermoeid 
doet zuchten. Het synodale proces dat op dit moment gaande is, 
geeft ons ruimte om onze stem ook op dit punt te laten horen.  
 

Tevens kan en mag dit het enige thema zijn. De crisis die de Kerk 
vandaag in het Westen meemaakt is vooral een geloofscrisis. Wie 
is die God in wie we geloven? Waar is Hij te vinden? Hoe klinkt 
zijn Naam? Soms lijkt Hij verdwenen van de horizon of 
doodverklaard. Hoe kan vandaag een subtiele taal gevonden 
worden om het goddelijke te laten oplichten in een samenleving 
waar de christelijke transcendentie gemarginaliseerd en 
verduisterd is?  
 

De vraag naar God levend houden, is dat niet de opgave voor de 
Kerk van de 21ste eeuw? Helaas bestaat hierover veel schroom 
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en sprakeloosheid. Het lijkt soms wel een taboe. Is het omdat 
een bepaald Godsbeeld ons gevangen houdt? 
 

Godsbeelden komen en gaan. Het is echter niet omdat 
Godsbeelden sneuvelen dat God zelf naar de prullenmand 
verwezen moet worden. De uitdaging is juist om vanuit een 
creatieve trouw aan onze traditie God anders te durven denken: 
fragieler en subtieler, dynamischer en weerbarstiger. Hij is 
immers verrassend anders en telkens nieuw. Waar alles dood 
lijkt, laat Hij zich vinden. Waar mensen zich door Hem verlaten 
weten, blijkt Hij hun het meest nabij. Dat was zo al op Golgotha. 
Binnenkort gaan we het weer horen en vieren: Jezus, door mens 
en God verlaten…en toch mocht hij ervaren: Hij is er, Hij draagt 
mij, Hij doet mij leven, de dood voorbij. Gaat Pasen hier niet 
over? Over God die in schoonheid, waarheid en goedheid sterker 
is dan elke vorm van dood. 
 

En, laat het me zeggen: de eerste die deze boodschap 
doorvertelde was een vrouw: Maria Magdalena. In de 
vroegte van de morgen, toen alle mannen nog sliepen, 
ging zij zwijgzaam op weg dwars door de doodse 
leegte. In de nevels van haar vragen en twijfel, wist 
ze iemand aan haar zijde. “Vrees niet”, hoorde ze. 
Een lied van overwinning zong in haar. Een lied, 
bestemd voor elke mens. “Leef met de glans van de 
hoop”.  
Deze vrouw bracht dit ongehoorde nieuws aan de 
apostelen. Ode aan die allereerste apostel! 
 

Zalig Pasen toegewenst.    
                         
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. 
 

 
  
Inleiding 
Gelukkig. Het lijkt erop dat we weer meer van onze vrijheid 
mogen gaan genieten. We kunnen weer spontaan met elkaar 
omgaan. We mogen onze activiteiten gaan intensiveren. Er hangt 
weer energie in de lucht. Zo ook in het kerkbestuur. 
Zeker, we hebben niet stilgezeten, maar we hebben ook onze 
beperkingen gevoeld door de aanwezigheid van de pandemie. 
We geven hieronder een kort overzicht van wat er de afgelopen 
maanden op tafel is gekomen. 
 

Infoavonden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helaas moesten we de geplande infoavonden in november 
afgelasten. Jammer, want we hadden al aardig wat inschrijvingen 
mogen ontvangen. Dit geeft aan dat u mee wil denken over de 
toekomst van onze parochie of tenminste wil horen hoe de vlag 
erbij hangt. Inmiddels pakken we de draad weer op en in deze 
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Ontmoeting treft u alle informatie aan over de nieuw geplande 
avonden. 
 

Kerkbalans 
We zijn vanaf november tot januari druk geweest met de 
voorbereiding en de uitvoering van de Actie Kerkbalans in onze 
parochie. Deze landelijke actie is van groot belang, omdat 
hiermee aandacht wordt gevraagd voor de financiële situatie van 
de parochie. Door deelname aan de Actie Kerkbalans tonen 

parochianen hun 
betrokkenheid bij het in stand 
houden ervan. U kunt nog 
steeds deelnemen. Hoe? Ga 
daarvoor naar onze website 
en kies voor kerkbalans. We 

zijn druk bezig met de verwerking van de resultaten en we zien 
gelukkig dat velen gehoor hebben gegeven aan onze oproep om 
mee te helpen aan een goed resultaat. 
 

Nieuw model jaarrekening 
Nu we het over financiële zaken hebben: het bisdom heeft een 
nieuwe wijze van rapporteren ontwikkeld en aan de 
kerkbesturen gevraagd om al over het afgelopen jaar 2021 te 
berichten volgens deze nieuwe opzet. De bedoeling is dat we 
hiermee een beter beeld kunnen schetsen van de verschillende 
onderdelen van onze middelen, zoals geld dat is gereserveerd 
voor toekomstig onderhoud van gebouwen, voor het 
‘waarborgen’ van enkele jaren continuïteit, voor het opvangen 
van koersverschillen van beleggingen e.d. Uiteindelijk leidend tot 
een helder beeld van het vrij beschikbare vermogen. 
Een goed idee denken we, maar het levert wel veel werk op voor 
ons financiële team, dat er momenteel druk mee in de weer is. 
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2e Fase renovatie dak 
De kerk in Vlijmen heeft vorig jaar aan de westzijde aan de 
achterkant een nieuwe dakbedekking gekregen. Dit was een 
noodzakelijke renovatie, omdat door lekkages ook aan de 
binnenzijde van het gebouw er al sprake was van aantasting van 
de houten dakconstructie. Welnu, aan de oostzijde is hetzelfde 
aan de hand en dus is er een aanvraag in voorbereiding voor 
subsidie bij de Rijksoverheid voor de noodzakelijke renovatie van 
het dak. Onze Commissie Vastgoed begeleidt het project, dat een 
planperiode van 6 jaar kent. Dat wil overigens niet zeggen dat het 
zes jaar gaat duren om de werkzaamheden uit te voeren.  
De kosten voor de parochie zullen na aftrek van 
subsidie ongeveer € 80.000,- belopen. Dit wordt 
gefinancierd uit het spaarpotje voor het onderhoud 
van de kerk. Ook kijkt de commissie naar 
noodzakelijk onderhoud aan de andere gebouwen, 
al was het maar om te voorkomen dat het binnen 
net zo hard regent als buiten, zoals laatst in de kerk 
van Nieuwkuijk. 
 

Nieuw bestuurslid en versterking financiële team 
Zoals u weet zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. In dat verband is er met twee personen 
gesproken en dit heeft tot verschillende resultaten geleid. Er is 
een gesprek geweest met een financieel deskundige die heeft 
aangegeven een bijdrage te willen leveren aan het uitvoerende 
werk van het financiële team, maar niet als bestuurslid. Dit 
aanbod komt op een goed moment omdat de huidige 
penningmeester Bert Leijtens in mei het bestuur gaat verlaten en 
daarmee komt ook zijn werk in de financiële administratie vrij.  
Een tweede gesprek heeft plaatsgevonden met de heer Taco 
Douma. Dhr. Douma heeft toegezegd te willen toetreden tot het 
kerkbestuur, eerst als lid en op termijn in de functie van 
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vicevoorzitter. Dhr. Douma zal zich later nog aan u voorstellen, 
maar bij velen is hij al bekend als lector in Vlijmen. 
Intussen blijven we op zoek naar een penningmeester.  
Iets voor u? 
 

Synodaal proces 
Het zal u niet ontgaan zijn dat in de R.-K. Kerk gesprekken op 
gang zijn gebracht op verzoek van Paus Franciscus. Deze 
gesprekken zullen ook in onze parochie gaan plaatsvinden. Alle 
gedoopten worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen of 
hun mening kenbaar te maken via een enquête, waarvan de link 
te vinden is op de website van het bisdom. 
(https://www.bisdomdenbosch.nl/synode/) 
Elders in deze Ontmoeting leest u er meer over.  
 

Vriendenloterij 
Wij willen u niet aanzetten tot gokken, maar mocht u overwegen 
deel te gaan nemen aan de vriendenloterij, kies dan voor St. Jan 
Geboorte als goed doel. Van elke inleg gaat dan zo’n 40% naar de 
parochie en uw kansen en uw inleg worden er niet anders door. 
Alle beetjes helpen. 
 

Overige zaken 
Onze bestuursleden met de 
portefeuille vrijwilligers en diaconie 
hebben de afgelopen tijd niet 
stilgezeten. Daar waar corona hen 
hoofdbrekens gaf bij het organiseren 
van activiteiten zijn ook zij nu verlost 
van die druk en kunnen ze volop aan 

de slag met enkele nieuwe initiatieven. Zo zal op 23 april de 
vrijwilligersdankdag  voor alle vrijwilligers plaatsvinden, er wordt 
gewerkt aan inloop-koffie-middagen in de kernen, het Zorgfonds 
wordt uitgebreid en er wordt meegewerkt aan de vertoning van 
de film Herman. Ook de nieuwe Vastenactiecommissie is actief. 
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Daarnaast is er door twee andere bestuursleden gewerkt aan de 
verbetering van de huisstijl, de voorbereiding van de 
infoavonden en het maken van een plan voor het ordenen van 
het archief.  
 

Zo ziet u maar: genoeg te doen, maar graag gedaan. Wilt u ook 
een bijdrage leveren als bestuurder of vrijwilliger, neem dan 
contact op met het secretariaat. 

Peter van Drunen, vice – voorzitter 
 

 
MEDEDELINGEN  
 

Heilige Communie 
De zieken en bejaarden, die de kerk niet meer kunnen bezoeken 
en rond Pasen toch graag de Communie willen ontvangen, 
kunnen dit opgeven bij het secretariaat.   
 

Vervoer Witte Donderdagviering en Paaswake 
Wilt u graag naar de Witte Donderdagviering of de Paaswake, 
maar heeft u problemen met het vervoer? Een telefoontje naar 
het secretariaat en u wordt opgehaald en thuisgebracht. 
 
Dank aan vrijwilligers en parochianen Kerkbalans 
Actie Kerkbalans 2022 vond half januari plaats. Vele vrijwilligers 
zijn in touw geweest om de brieven samen te stellen, enveloppen 
klaar te maken en te bezorgen. Het is elke jaar weer een hele 
klus. Een woord van dank aan de vrijwilligers. Ook een woord van 
dank aan de trouwe parochianen en aan de nieuwkomers. 
 
4 Mei: Dodenherdenking  
Op 4 mei is er altijd om 19:00 uur weer een viering rondom de 
dodenherdenking in de kerk Sint Jan Geboorte te Vlijmen. Na 
afloop  van de dienst is er een stille tocht. 
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Inzameling voedselbank 
De inzameling in de 3 kerken van de 
Augustinusparochie  voor de Voedselbank 
Vlijmen is een enorm succes geworden. Mede 
dankzij de vele bijdragen van de communicanten 
en vormelingen en parochianen. 
In totaal hebben we ruim 45 kratten producten 
verzameld, die inmiddels werden uitgegeven. 
Mede namens de klanten van de voedselbank 
willen wij alle gevers heel hartelijk danken voor 
hun gulle bijdragen! 
 
Inloopkoffie  
Sinds 2017 bestaat in onze parochie de werkgroep VOB. Deze 
letters staan voor: “vrijwilligers op bezoek”. Deze werkgroep 
heeft een nieuw project opgezet. Vanaf april 2022 organiseert de 
parochie maandelijks een inloopmiddag, waar iedereen welkom 
is. We noemen het “Inloopkoffie bij elkaar op bezoek”. Het 
belangrijkste doel is dat we kunnen kletsen onder het genot van 
koffie en, als er interesse is, om  een leuke activiteit te 
organiseren. Vooral  na de zware coronajaren is het goed om 
elkaar te ontmoeten. We hebben ervoor gekozen om deze 
activiteit op de eerste woensdagmiddag van de maand te 
organiseren, van 14.00 – 16.00 uur. Dit doen we afwisselend in 
Vlijmen (in de Lantaarn), in Nieuwkuijk (in de huiskamer van het 
patronaat) en in Haarsteeg (in de parochiezaal). Gastdames 
zorgen voor de koffie en schuiven graag aan om mee te buurten. 
Mijnheer pastoor zal zeker een kop koffie komen pakken. 
Heeft u een vervoersprobleem? Bel ons secretariaat, we halen u 
graag op. 

Namens het VOB Mien, José en Lies 
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN DE PAASTIJD 
Zaterdag 09 april Palmpasen  
19.00 uur Haarsteeg Eucharistieviering 
 

Zondag 10 april Palmpasen 
09.30 uur  Nieuwkuijk Eucharistieviering 
11.00 uur  Vlijmen  Gezinsviering 
 

Donderdag 14 april Witte Donderdag 
19:00 uur Nieuwkuijk Eucharistieviering. Tot 22.00 uur stille wake 
bij de Eucharistie. 
 

Vrijdag 15 april Goede Vrijdag 
15.00 uur St. Janshof Kruisweg 
15.00 uur Nieuwkuijk Kruisweg 
15.00 uur Haarsteeg Kruisweg  
15.00 uur  Vlijmen  Kruisweg 
20.00 uur  Nieuwkuijk J.C. Superstar door Rainbow Swing 
 
Zaterdag 16 april Paaszaterdag 
19.00 uur  Nieuwkuijk Paaswake 
 

Zondag 17 april Eerste Paasdag 
09.30 uur  Haarsteeg  Eucharistieviering 
09.30 uur  Vlijmen  Gezinsviering 
11.00 uur  Vlijmen  Eucharistieviering 
 

Maandag 18 april Tweede Paasdag 
09.45 uur  St. Janshof  Eucharistieviering 
11.00 uur Vlijmen  Eucharistieviering 
Alle vieringen in Vlijmen zijn te volgen via livestream. 
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UITNODIGING VOOR INFORMATIEAVOND 'ONZE PAROCHIE: OP 
WEG NAAR 2040' 

Hoe ziet de toekomst van onze kerk eruit? 
Misschien is het een vraag waar u wel eens 
over nagedacht heeft. Zeker is het een vraag 
die leeft binnen de Katholieke Kerk in 
Nederland. Ook in onze parochie hebben we 
te maken met een teruglopend aantal 

kerkgangers en hoge kosten van de kerkgebouwen. Door deze 
situatie zijn we genoodzaakt om samen na te denken, zodat we 
maatregelen kunnen treffen die het mogelijk maken om ook in 
de toekomst nog samen kerk te zijn. Graag willen we u daarom 
uitnodigen voor een informatieavond.  
 
Oorspronkelijk stond er eind vorig jaar een reeks van drie 
avonden gepland, in de parochiekernen Vlijmen, Nieuwkuijk en 
Haarsteeg. Helaas konden deze avonden niet doorgaan vanwege 
de aangescherpte coronamaatregelen. Inmiddels zijn er drie 
nieuwe data gepland, namelijk op: 

Het bestuur is al langere tijd bezig geweest om de financiële 
situatie van de parochie zo goed mogelijk in kaart te brengen. 
Een samenvatting hiervan kunt u vinden op de website van de 
parochie. Tijdens de informatieavond willen we deze gegevens 
met u delen en u graag betrekken in het proces dat zal moeten 
leiden tot concrete stappen. Zowel het financieel-economische 
perspectief als het pastorale perspectief achten we daarbij 
belangrijk.  
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We zijn benieuwd naar uw ideeën over enkele vragen die tijdens 
de avond centraal zullen staan: 
1. Wat vindt u belangrijk aan het samen kerk-zijn? Of anders 
gezegd: wat zou er niet mogen verdwijnen? 
2. Welke maatregelen zouden nodig zijn voor een gezond 
financieel fundament? 
3. Welke activiteiten zouden meer aandacht mogen krijgen? Wat 
ontbreekt er volgens u in de parochie? 
 

Programma van de avond: 
19.30 uur Aanvang met koffie/thee 

Bespreking van 3 thema's: 
- Pastorale beleid 

- Financiële situatie 
- Vrijwilligers 

Vragen en opmerkingen 
21.30 uur Einde 

 

Komt u ook? In verband met de organisatie kunt u uw deelname 
doorgeven aan het secretariaat. Dit kan door u op te geven bij 
het parochiesecretariaat, o.v.v. uw naam en de datum/locatie 
van de bijeenkomst. Mocht u verhinderd zijn op de aangegeven 
datum in uw eigen parochiekern, dan bent u natuurlijk van harte 
welkom op een avond in een andere parochiekern. 
 

We hopen u te mogen ontmoeten op één van de 
informatieavonden. De toekomst van onze kerk hangt ook van u 
af!                                                                             Het bestuur 
 
VASTENACTIE 2022 – JE LAND IS JE LEVEN 
De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van 
het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun 
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recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, 
biodiversiteit, milieu en klimaat.  
 

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van 
hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, 
met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse 
gemeenschappen beschermen op deze manier tachtig procent 
van de biodiversiteit. Helaas worden dagelijks mensen met 
geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden of grote 
ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. 
Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolieplantage of de 
bouw van een waterkrachtcentrale.  
 

Behoud van voedselzekerheid 
Landonteigening voor de aanleg van plantages 
met slechts één gewas leidt tot vermindering 
van de biodiversiteit en het vernietigen van 
lokale voedselsystemen. Grootschalige 
houtkap heeft ernstige gevolgen voor milieu 
en klimaat.  
De inheemse bevolking wordt verjaagd, 
geraakt daarmee verweesd en in armoede. 
Daarom is het belangrijk de landrechten van 
lokale gemeenschappen te beschermen. 
 

Wat doet Vastenactie? 
De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 
28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor 
landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie onder het motto 
“Je land is je leven,” drie Maya-gemeenschappen in Guatemala 
bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen 
van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een 
menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families 
materialen en begeleiding bij het opzetten van een 
tuinbouwproject.  
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In onze parochie is een nieuwe MOV-groep opgericht. MOV 
betekent Missie Ontwikkeling en Vrede. Deze groep wil zich weer 

graag inzetten voor de projecten 
van de Vastenactie. Omdat het 
steeds moeilijker wordt om 

huis-aan-huis te collecteren of een sponsortocht te organiseren 
heeft deze groep bedacht om door het jaar heen een aantal 
avonden te gaan organiseren waarop mensen een maaltijd 
kunnen kopen. Een soort “Uit eten voor het goede doel” dus.  
Wij hopen in de volgende Ontmoeting verslag te kunnen doen 
dat de eerste maaltijd heeft plaatsgevonden op 17 maart jl.  
De opbrengst van dit diner komt geheel ten goede aan de 
projecten van de Vastenactie.  
 

De MOV-groep Augustinus zou graag ook aanhaken bij al 
bestaande activiteiten. Door hier aan deel te kunnen nemen, kan 
er het hele jaar door voor de Vastenactie geld gegenereerd 
worden. Mochten jullie activiteiten weten die binnen onze 
parochie plaatsvinden, laat het ons dan weten via het 
secretariaat, zodat de MOV-groep hierop actie kan ondernemen. 
Je mag het ook aan de leden van de MOV-groep zelf laten weten. 
De leden zijn: Margo Fokker, Diny van Os, Jos Klaren, Dinie van 
Beurden, Henri van Delft, Lieke van Veldhoven, Melanie van 
Veldhoven en Mirjam Branten. 
 

U kunt een donatie doen op de bankrekening van de Vastenactie 
in Den Haag of via de bankrekening van onze parochie o.v.v. 
Vastenactie 2022. Beide bankrekeningnummers vindt u 
onderstaand. Of nog moderner, u scant met uw mobiele telefoon 
de QR-code om vervolgens met iDEAL een mooi bedrag aan de 
Vastenactie te kunnen storten. 
 

Beste mensen, bij voorbaat dank voor uw donatie. Gééf om de 
Landrechten van inheemse volken!! 
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Doneer aan Vastenactie:  
via onze parochie,  IBAN: NL58 RABO 0154 7929 69 
Vergeet niet te vermelden ‘Vastenactie’. 
óf 
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 
50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag 
óf 

Scan de QR-code  

met de mobiele telefoon en  

maak het bedrag over via iDEAL.   

Op onze website vindt u hier een link voor. 
 
JESUS CHRIST SUPERSTAR 
Op vrijdagavond 15 april aanstaande om 20.00 uur zal het koor 

Rainbow Swing 
uit Waalwijk een 
bijzondere 
uitvoering geven 
van de bekende 
musical Jesus 
Christ Superstar. 
Dat zal gebeuren 
in de kerk van 

Nieuwkuijk, die daarvoor dan ook sfeervol wordt ingericht.    
Deze zeer bekende en ook verfilmde musical wordt door het koor 
al jaren ten gehore gebracht en is zelfs al eens door het koor op 
CD gezet. Het indrukwekkende verhaal van het lijden en sterven 
van onze Heer, verteld in prachtige songs.  
 
Zeer de moeite waard dus om zo de Goede Vrijdag echt te 
beleven. De toegang is gratis. Wel is het mogelijk om na afloop 
een vrijwillige bijdrage te geven. U bent van harte welkom. 
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LIEF EN LEED: 
Door het doopsel zijn in onze kerkgemeenschap opgenomen: 
5 dec  Vlijmen Djaidy Wilhart 
5 dec Vlijmen Hailey Wolfs 
Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol 
gezin. 
 
Uitgedragen vanuit onze kerken:  
04 dec  Nieuwkuijk Jo van Reeken - Konings  92 jaar  
08 dec  Vlijmen Willy Daelmans - van Oijen  92 jaar  
18 dec Haarsteeg  Nelly van den Brandt - Brok  97 jaar  
21 dec Vlijmen Jo Boom  83 jaar  
24 dec  Vlijmen Ria Dekkers - Habraken  82 jaar  
28 dec Nieuwkuijk Miel van Spijk  73 jaar  
02 jan  Vlijmen Rien Henskens  76 jaar  
02 jan Vlijmen Wilma Esser – Hartelo  67 jaar  
10 jan Vlijmen Wil Sulsters  70 jaar  
23 jan  Nieuwkuijk Huub Cauberg  77 jaar  
29 jan Nieuwkuijk Guus Mandigers  98 jaar  
06 febr Nieuwkuijk Clasien Schuurmans – Leijtens 89 jaar  
13 febr  Haarsteeg  Annie Boom – de Laat  83 jaar 
 
Mogen zij rusten in Gods vrede.  
 
PRAAT MEE OVER DE KERK VAN MORGEN 
Binnen de katholieke kerk is in oktober 2021 door Paus 
Franciscus een proces opgestart om de 
kerk van morgen vorm te geven. Onder 
de noemer 'Synodale kerk - meepraten 
over de kerk van morgen' worden alle 
gelovigen uitdrukkelijk uitgenodigd om 
samen in gesprek te gaan om te 
ontdekken hoe we samen kerk kunnen 
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zijn. Hoe ziet in de toekomst onze christelijke 
geloofsgemeenschap eruit? Tot 1 mei kunnen parochies hun 
bijdragen aanleveren bij het bisdom. 
 

Gespreksbijeenkomsten 
Ook onze Parochie Heilige Augustinus wil hierover in gesprek 
gaan met parochianen. Hiervoor worden enkele 
gespreksbijeenkomsten georganiseerd in de Lantaarn te Vlijmen: 
maandag 4 april en dinsdag 5. Aanvang is steeds om 20.00 uur.  
Aanmelden kan via een mail of telefoon bij ons secretariaat. 
Het kan natuurlijk zijn dat na de bijeenkomst de behoefte 
ontstaat om verder te praten over een onderwerp. Dit moedigen 
wij van harte aan! Dit kan in de privésfeer op de pastorie of 
tijdens een huisbezoek, maar een vervolg georganiseerd door 
onze parochiegemeenschap is natuurlijk ook een optie. 
 

Achtergrondinformatie 
Vanuit het synodesecretariaat in Rome zijn er 10 thema’s 
aangereikt die passen bij het thema van de synode ‘Voor een 
synodale kerk: Communio, participatio, missio.’ De Nederlandse 
bisschoppen hebben hieruit 3 thema’s gekozen die zij voor onze 
kerkprovincie het meest relevant achten. 
 

Vieren, Medeverantwoordelijkheid voor missie, Dialoog in Kerk 
en samenleving. U kunt over elk van de thema’s het gesprek 
aangaan in de eigen parochie, met vrienden of familie of in een 
vereniging. Ook als u niet in staat bent om met een groep over de 
thema’s te spreken, kunt u uw gedachten over de thema’s 
doorgeven. In alle gevallen neemt onze bisschop, Mgr. Gerard de 
Korte graag uw bijdrage in ontvangst. Alleen zo kan hij uw stem 
laten horen tijdens de synode. 
 

Wilt u liever geen bijeenkomst bijwonen, dan kunt voor 1 mei 
2022 uw gedachten over de thema’s door te geven via de 
onderstaande weblink, die is ontwikkeld in opdracht van het 
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bisdom door onderzoekers van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. De weblink is meerdere keren te gebruiken, 
bijvoorbeeld als u niet alle thema’s in één keer wilt behandelen, 
en u uw input wilt spreiden over verschillende weken. 
https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTu
HCH2XAvPM?Q_Language=NL. Wij wensen u en onze parochie 
een goede synodale weg toe.  
 
HEILIGVERKLARING TITUS BRANDSMA 

Pater Titus Brandsma wordt op zondag 15 mei 
heiligverklaard. De heiligverklaring vindt plaats 
80 jaar na zijn martelaarsdood in het kamp 
Dachau. Titus Brandsma werd in 1881 in 
Oegeklooster bij Bolsward geboren. Hij trad in bij 
de Karmelieten en werd bekend als katholiek 
onderwijsman, journalist, pleitbezorger van het 
Fries en hoogleraar Filosofie en Mystiek aan de 

toenmalige pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. 
Al vroeg in de jaren ’30 was hij openlijk kritisch over het 
opkomende Duitse nationaalsocialisme en de Jodenvervolgingen. 
Als bisschoppelijk adviseur voor de katholieke media keerde hij 
zich tijdens de Tweede Wereldoorlog principieel tegen de 
inbreuk op persvrijheid door het Nazibewind. Een openlijke 
verzetsactie, gesteund door kardinaal de Jong, leidde op 19 
januari 1942 tot zijn arrestatie door de Duitse bezetter. In het 
concentratiekamp Dachau kwam hij op 26 juli 1942 om het leven.  

Vanwege zijn heldhaftig optreden, diepmenselijke 
bewogenheid en marteldood verklaarde paus Johannes Paulus II 
hem in 1985 zalig. Paus Franciscus erkende op 25 november 2021 
een medisch wonder op voorspraak van Titus Brandsma, 
waarmee de weg naar heiligverklaring vrij was. Op 15 mei vindt 
de heiligverklaring plaats in Rome.  

https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=NL
https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4GCzTuHCH2XAvPM?Q_Language=NL
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Tarievenlijst 2022 Parochie Heilige Augustinus 
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Restitutieregeling trouwe parochianen: 
* Indien over de laatste 3 kalenderjaren tenminste de minimale 
kerkbijdrage van € 60,- per jaar is voldaan, dan wordt € 100,- of  
€ 50,- (Doop, Communie of Vormsel) gerestitueerd. 
2) Niet verstreken jaren worden verrekend. 
3) Tarief is excl. grafeerkosten voor lessenaar/muurschild. 
4) Indien een urn bijzetting in een kindergraf heeft plaats 
gevonden van een persoon >12 jaar dan gelden voor verlenging 
de tarieven van een normaal enkel graf. 
5) Het grafrecht voor de 1e overledene wordt aangepast met 20 
jaar met verrekening van reeds betaalde grafrechten 
 
Niet-parochianen  
Voor niet-parochianen die toch graag op een van de 
begraafplaatsen van de Augustinus-parochie begraven willen 
worden, zal eenzelfde tarief als bij de algemene begraafplaatsen 
in de gemeente Heusden worden gehanteerd. 
 
 
 
VIERINGEN EERSTE HEILIGE COMMUNIE EN VORMSEL 
Op zondag 12 juni zullen er twee communievieringen 
plaatsvinden in Vlijmen, om 10.00 uur en 12.30 uur. De normale 
zondagsviering in Vlijmen komt die zondag te vervallen. 
 
VIERING TOEDIENEN HEILIG VORMSEL 
Vormsel zondag 03 juli   11:00 uur 
Vlijmen 
 
OVERIGE BIJZONDERE VIERINGEN T/M JUNI 
Hemelvaart Donderdag 26 mei  
09.30 uur Nieuwkuijk Eucharistieviering 
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Pinksteren 
Zaterdag 04 juni 
19.00 uur Haarsteeg Eucharistieviering 
Zondag 05 juni  
09.30 uur  Nieuwkuijk  Eucharistieviering 
11.00 uur Vlijmen  Eucharistieviering 
Maandag 06 juni 
11.00 uur Vlijmen  Eucharistieviering  
 
UIT DE SCHUILKELDER ROEP IK TOT U 

 
Op het moment dat deze editie van De Ontmoeting ter perse 
gaat, is de oorlog in Oekraïne al enkele dagen aan de gang. 
Vreselijke beelden bereiken ons dagelijks. Huizen en gebouwen 
aan flarden geschoten, auto’s in de as gelegd en wat nog veel 
erger is: mensen op de vlucht, jonge mannen met een geweer in 
de hand, moeders met kinderen op de arm, vluchtend of 
schuilend in een kelder. En ondertussen: duizenden doden. 
Soldaten  -ook langs Russische zijde-  die moeten vechten in een 
oorlog die wellicht ook de hunne niet is. 
Ook zag ik een video voorbijkomen. Een filmpje, verspreid door 
een kerk in Kiev. Mensen die schuilen voor raketten en 
clusterbommen en die bidden: “Uit de diepte roep ik Heer tot U”. 
Het is het begin van een bekende psalm, psalm 31. “Uit de 
diepte, in dit geval letterlijk; uit de schuilkelder roep ik tot U”.  
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In het filmpje zie je mensen in het donker zitten, gehurkt tussen 
een paar tassen met kleren. In een schuilkelder; terwijl ze die 
genoemde psalm bidden. Die psalm is een smeekbede, een bede 
om bij God veiligheid te vinden maar tevens is het ook een klacht 
over dagen die verlopen in ellende, over gevaar dat van alle 
kanten dreigt, over de vijand die plannen smeedt om toe te 
slaan. Die psalm is evenzeer een roep om recht te laten 
geschieden en het geweld een keer te doen nemen, wapens tot 
zwijgen te brengen.  
Dezer dagen hoorde ik meerdere mensen in de 
parochie associaties maken met de schuilkelders 
waarin ze zaten tijdens de oorlog, met de kelders 
van de paters van Onsenoort die zovelen uit onze 
regio onderdak boden, net voor de bevrijding. 
Genoemde klaagpsalm (psalm 31) is misschien niet 
zo gekend en geliefd maar kunnen we er zonder in 
ons geloofsleven? Onrecht en onmacht zijn immers 
dagelijkse realiteit. 
“Sta op. Doe er wat aan”. Hoe vaak klinken die woorden niet in 
de psalmen. Het kan toch niet waar zijn dat de machthebber van 
een groot land een kleinere buurjongen zomaar onder de voet 
loopt, de hele internationale orde aan zijn laars lapt, steden 
bombardeert, duizenden doden maakt -ook onder eigen mensen-  
en ondertussen anderhalf miljoen mensen op de vlucht jaagt! 
Wie kan dit een halt toeroepen? Op dit moment van schrijven 
lijkt het effect van alle sancties en van alle oproepen om het 
geweld te staken heel ongewis. Toch bidden we dat de wapens 
tot zwijgen worden gebracht, leugens worden onttroond en de 
vijand afdruipt. 
In genoemde klaagpsalm 31 wordt er uiteindelijk recht gedaan en 
wint de duisternis niet van het licht. En wat niet onbelangrijk is, 
er staat ook een woord in dat Jezus op de lippen neemt aan het 
kruis: “In uw handen leg ik mijn leven.”  
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In deze veertigdagentijd belijden we dat God niet alleen mens is 
geworden maar dat Hij ook de angst, de dreiging, het lijden, de 
dood heeft doorleefd. Zo bracht Hij bevrijding. Het goede 
overwint uiteindelijk van het kwaad. Liefde is sterker dan haat en 
geweld. In helpende handen, gastvrijheid, verzet en diplomatie 
zijn hiervan voorboden te zien. Om met een vers uit die psalm te 
eindigen: “Schept moed en wees standvastig: gij allen die uw 
hoop stelt op de Heer.”                                   Pastoor David Lebrun  

 
 
 
 
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 mei 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 

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

