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TIJD VOOR ELKAAR 
Als je een gesprek op gang wilt brengen, begin dan maar over de 
vakantie. Mensen kunnen daar vaak eindeloos over praten. Wat 
een diversiteit denk ik dan soms: wat voor de één het toppunt 
van vakantie houden is, daar denkt de ander in de verste verte 
niet aan.  
“Weet je wat ik het fijnste van de vakantie vind?”, vroeg een 
moeder me onlangs. “’s Morgens samen ontbijten. Dat maak ik 
thuis nooit mee. ’s Morgens heeft iedereen haast. Je zit nooit 
samen aan tafel. Alles moet snel, snel…en je komt pas weer tot 
rust als iedereen de deur uit is. En dan is er nog één bij die last 
heeft van ochtendhumeur.” 
Samen ontbijten: dat was voor die huismoeder het mooiste van 

de vakantie.  
Ik moest denken aan het dagelijks 
terugkerende tekeningetje: “Liefde is…” Je 
zou hier heel goed kunnen invullen: 
“...samen ontbijten”. 
Jammer dat wij in onze gezinnen vaak zo 
weinig tijd voor elkaar hebben. We moeten 
allemaal zoveel. Agenda’s vermalen onze 
dagen tot afspraken. E-mails en apps 
bezorgen ons het waanbeeld onmisbaar te 

zijn. We ‘pompen’ onze afspraken van de ene e-mail naar de 
andere. Zonder dat we het merken, verliezen we kostbare tijd 
door het organiseren van onze tijd. We hebben geen tijd meer 
om samen aan tafel te eten. Het “samen aan tafel”  zou een 
rustpunt moeten zijn… maar ik vrees dat het in vele gezinnen nog 
amper voorkomt. Zat in de jaren vijftig de ‘gezagvolle’ vader aan 
het hoofd van de tafel en moesten de kinderen zich voegen in 
een burgerlijke discipline, vandaag verdwijnt de eettafel uit de 
leefwereld en zit men ’s avonds zappend voor de televisie zijn 
magnetronmaaltijd naar binnen te werken. Begrijp me niet 
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verkeerd: ik heb niets tegen de magnetron. Dat is gewoon een 
uitkomst maar met die magnetron dreigt het gevaar dat we ons 
nog minder inspannen om samen aan tafel te zijn.  
Is dat dan zo belangrijk? Ik denk van wel. Aan tafel heb je elkaar 
altijd wel iets te zeggen of te vragen. Aan tafel kun je tot rust 
komen. De ander luistert naar jouw verhaal en omgekeerd. Het 
zijn kostbare momenten die we moeten bewaren. 
 

Vaak hoor ik zeggen: “Met de vakantie heb je eens tijd voor 
elkaar”. Eigenlijk is dat een opmerking die te denken geeft want 
dit betekent dat je buiten de vakantie geen of veel te weinig tijd 
neemt voor elkaar. Uiteraard is de vakantie een prachtige 
gelegenheid om extra aandacht te besteden aan elkaar maar als 
deze tijd moet functioneren als “inhaalmanoeuvre”, dan is de 
kans niet uitgesloten dat je in botsing komt met “tegenliggers”. 
Vader moet dan ineens alle mogelijke spelletjes doen met de 
kinderen en dan blijkt dat pa nauwelijks weet welke spelregels de 
kinderen erop na houden. Jammer voor pa… maar zo hebben de 
kinderen dat hij liever niet meespeelt. 
 

Tijd hebben voor elkaar, zich 
verwonderen over elkaar. Verwondering 
wordt al snel in verband gebracht met de 
natuur: bos, bloemen, bergen, de 
ondergaande zon,… Maar zich 
verwonderen over mensen is nog veel 
mooier. Dat kan als je elkaar tijd gunt en 
geeft. De mens is tenslotte het enige 
schepsel dat naar Gods beeld geschapen 
is. Dat betekent dat je juist in de mens iets van God kunt 
ontdekken en dat zou wel eens verrassend en inspirerend 
kunnen zijn.  Mag ik u dat toewensen voor de komende tijd?                                           
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.  
 

Sinds de vorige editie van De Ontmoeting is de 
wereld voor iedereen veranderd, maar vooral 

voor de inwoners van Oekraïne. We lezen en horen allemaal van 
de oorlog in Oekraïne, het enorme leed dat aan betrokkenen 
wordt toegebracht en de stroom van vluchtelingen, die deze 
inval heeft veroorzaakt. Nederland draagt haar steentje bij in de 
opvang van deze vluchtelingen en in Heusden is inmiddels een 
grote groep ondergebracht in o.a. de voormalige Abdij 
Mariënkroon en in Drunen. Onze parochie heeft samen met de 
naburige parochie Wonderbare Moeder daar waar mogelijk hulp 
toegezegd aan de gemeente Heusden in de opvang van 
Oekraïners, ook al kunnen de parochies zelf geen onderdak 
bieden. De speciale collecte die in de vastenperiode werd 
gehouden is geschonken aan Scoupy, een bedrijf dat zich 
landelijk, maar zeker ook in Heusden, inzet om vluchtelingen aan 
de Poolse grens op te halen om ze vervolgens in Nederland (i.c. 
Heusden) onderdak te verschaffen en verder te voorzien van 
noodzakelijke goederen en levensmiddelen. 
 

Infoavonden 
Wat de toekomst brengen zal is niet alleen voor vluchtelingen 
een vraag, ook de parochie houdt zich bezig met het vraagstuk 
van de toekomst, al is dat van een heel andere orde. Om de zorg 
over de toekomst van de parochie te delen zijn er eind maart 
door het kerkbestuur drie infoavonden georganiseerd om 
belangstellende parochianen bij te praten over de stand van 
zaken, zowel als het gaat om de vraag waarom de kerk minder 
aantrekkingskracht heeft op nieuwe generaties, als wel om hoe 
het staat met de financiële gevolgen van die ontwikkeling. 
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Verderop in deze Ontmoeting vindt u een verslag over de 
infoavonden. 
 
En verder… 
Veel van de onderwerpen die in de vorige editie van De 
Ontmoeting van de bestuurstafel rolden werden in enkele 
vergaderingen van het bestuur verder uitgewerkt. We noemen 
met name: 
- Jaarverslag 2021. 

Het bisdom heeft een nieuwe 
methode van verslaggeving 
voorgeschreven, die leidt tot een 
andere presentatie van het 
resultaat en de samenstelling van 

het vermogen van de parochie. Sommige baten en lasten die 
voorheen rechtstreeks in het vermogen mochten worden 
verwerkt, dragen nu eerst bij aan het resultaat en worden 
vervolgens via het resultaat verdeeld over de verschillende 
bestanddelen van het vermogen. Denk daarbij aan kosten en 
subsidies in het kader van groot onderhoud gebouwen. De 
nieuwe presentatie geeft meer inzicht in het resultaat van de 
dagelijkse activiteiten (het werk van het pastorale team en het 
secretariaat, de activiteiten van vrijwilligers, het dagelijks beheer 
van de gebouwen en dergelijke). En het geeft meer inzicht in het 
uiteindelijke eigen vermogen dat de parochie beschikbaar heeft 
voor de financiering van de bestaande en nieuwe activiteiten. 
Al met al kost het dit jaar iets meer tijd om de jaarrekening in het 
juiste model te presenteren. We kunnen wel melden dat het 
resultaat van de dagelijkse activiteiten iets gunstiger is dan in 
vorige jaren en dat het beschikbare vermogen nog steeds 
voldoende is om te werken aan de vorming van de toekomst van 
de parochie. 
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Het bestuur heeft ingestemd met de jaarrekening 2021, zodat 
het financiële team de rapportage naar het bisdom kan gaan 
afronden. Dat zal medio juni 2022 gaan plaatsvinden. Volg onze 
website voor de laatste cijfers. 
 

- Bestuur. 
In de vergadering van 20 april j.l. heeft Bert Leijtens aangegeven 
dat het zijn laatste bestuursvergadering was als penningmeester. 
Wel heeft Bert toegezegd nog de jaarrekening 2021 af te zullen 
werken. Omdat Taco Douma al had toegezegd de functie van 
vicevoorzitter op zich te nemen, is besloten dat al in te laten gaan 
per 18 mei. Peter van Drunen neemt de functie van 
penningmeester op zich totdat er een nieuwe penningmeester 
wordt gevonden. Tiny van der Heijden is inmiddels als vrijwilliger 
gestart met zijn ondersteuning in het financiële team. 
Van Bert Leijtens zullen we later officieel afscheid gaan nemen na 
9 jaar trouwe dienst. 
 

- Bouwzaken. 
De aanvraag voor de SIM subsidie voor de 
renovatie van het dak van de St. Jan Geboorte 
in Vlijmen is eind maart ingediend. In de 
komende periode van 6 jaar zullen de nieuwe 
werkzaamheden aan het dak worden 
ingepland. Eerst wachten we nog op de 

definitieve toekenning van de subsidie. 
 

- Vrijwilligers en diaconie. 
De bestuursleden die zich bezighouden met vrijwilligers en 
diaconie hebben niet stilgezeten in de afgelopen maanden. Zo 
werd er een nieuw en succesvol initiatief gestart met de 
inloopmiddagen die in de kernen worden georganiseerd. Op deze 
middagen kunnen parochianen met elkaar in contact komen 
onder het genot van een kopje koffie.  
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Verder is de aandacht voor speciale gebeurtenissen in het leven 
van vrijwilligers uitgebreid naar alle kernen. We noemen dit het 
Zorgfonds. In het kader van de Vastenactie zijn er veranderingen 
opgetreden. Vroedere activiteiten zoals een wandeltocht of een 
fietstocht zijn nu onder auspiciën van een vernieuwde werkgroep 
MOV dit jaar vervangen door een avond waarop voor 
belangstellenden een diner werd georganiseerd. De opbrengst 
van € 615 gaat naar de Vastenactie. 
 
Overige zaken. 
- Met de HTR (Heusdense televisie en radio) is 
afgesproken dat de vieringen van 11.00 uur vanuit 
Vlijmen vanaf 3 april ook via hun kanaal worden 
uitgezonden op TV. Gelukkig hebben we versterking 
gevonden in ons eigen stream-team zodat we deze afspraak 
konden maken.   
- Er is een overleg geweest met de vrijwilligers en beheerders 
van de begraafplaatsen. Het kerkbestuur vindt het belangrijk om 
met deze mensen te kijken naar de toekomstige inrichting van 
het beheer van de drie begraafplaatsen die onze parochie rijk is. 
Er is een vervolg gepland eind juni. 
- Vrijwilligersdankdag 23 april. Hiervoor verwijzen we graag 
naar het verslag in deze Ontmoeting.    
                                                  Peter van Drunen, vice – voorzitter 

 
 MEDEDELINGEN 
 

Augustinusviering 
Elk jaar vieren we gezamenlijk het ontstaan van onze parochie 
tijdens de Augustinusviering. Dit jaar zal deze viering 
plaatsvinden op 11 september om 10.30 uur in de kerk van 
Vlijmen. Hiermee komen ook de Sint Jansdag en Lambertusdag te 
vervallen. In onze kerken zullen we wel blijven stilstaan bij de 
naamsdag van de heiligen naar wie onze kerken genoemd zijn.  



7 
 

Zomerrooster 
In de maanden juli en augustus komen de vieringen  door de 
week te vervallen. De vieringen op zaterdag  
9 juli en 6 augustus om 18.00 uur op het Sint Janshof 
gaan wel door. In de Caleidoscoop is er op 7 juli om 
11.00 uur een H.Mis. In augustus komt de dienst daar 
te vervallen. 
 
 

Uw advertentie in de Ontmoeting? 
Er is plaats vrijgekomen voor één advertentie in dit blad.  
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. 
 
Vriendenkring Fr. Jesudoss 
Zoals u van ons gewend bent, willen we ook dit jaar weer 
aandacht besteden aan het werk van de Vriendenkring van Fr. 
Jesudoss, in het weekend van 26 juni  (St. Jansdag). Tijdens de 
vieringen zal kort iets verteld worden over zijn werk en de steun 
die we onze oud-pastoor geven, de speciale projecten, de steun 
aan studenten. En uiteraard willen we dan ook weer een speciale 
collecte houden voor Jesudoss, die velen van ons nog steeds een 
warm hart toedragen. Wij hopen op een mooi resultaat!  
 
Vrijwilligers gezocht 
Wie weet is het iets voor u? Over de verschillende taken valt veel 
te vertellen Daarvoor kunt u vrijblijvend informatie inwinnen op 
het parochiesecretariaat (elke werkochtend 073 5112215).   
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INLOOPKOFFIE VAN START 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op woensdag 6 april vond de eerste inloopkoffie in De Lantaarn 
plaats. Gastvrouwen stonden klaar en alles was geregeld. 
Spannend was het wel. “Iedereen is welkom”, maar komen er  
geïnteresseerde gasten? En ja hoor! Gasten uit verschillende 
hoeken en ook de pastoor was aanwezig. Ons doel van deze 
eerste inloopkoffie was om met elkaar te buurten. Allerlei 
soorten gesprekken passeerden de revue. Er werden zelfs 
voorstellen voor deze middag gedaan.  

Een maand later de inloopkoffie in Haarsteeg. Het was mooi 
weer en misschien was dat de reden dat er niet zoveel gasten 
waren. Maar ….met de aanwezigen werd het toch een gezellige 
middag. In Nieuwkuijk was het woensdag 1 juni in het Patronaat 
een mooie opkomst en een gezellige middag.  

Bij deze nodigen wij iedereen van harte uit voor de volgende 
middagen. De data zijn : Vlijmen 6 juli, Haarsteeg 3 augustus en 
Nieuwkuijk 7 september. Steeds om 14.00 uur.  
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 
Dit jaar hebben 23 kinderen in onze parochie de Eerste Heilige 
Communie gedaan. In Vlijmen waren er twee vieringen op 12 
juni. De vieringen werden op voortreffelijke wijze opgeluisterd 
door Crique. Dank aan de werkgroepen en allen die de vieringen 
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en de voorbereiding mogelijk maakten. Proficiat aan alle 
communicanten en hun ouders. 
 

Communicanten: 
Jens van Beijnen, Quinn Boezer, Noor de Bonth, Ferenc Damen, 
Sam van Gestel, Jana van Hal, Olivia van Hout, Gabi van Hulten, 
Vivienne Jurkiewicz, Quincy Kivits, Mats Klerks, Stef Kuipers, Cees 
Luijendijk, Thiago Lutgens, Keet Pullen, Mila Raes, Richie 
Reinhard, Thirza van Stiphout, Lana Stokkermans, Ardjuna 
Tedjakusuma, Michel Thoonen, Djalisha Versluis, Joe Versluis. 
 

VORMSEL 
Op zondag 3 juli vindt in onze parochie de vormselviering plaats. 
In totaal worden er 14 kinderen gevormd door deken Jos 
Verbraeken. Dit zijn:  
Pieter Bierings, Esther van den Broek, Fenne 
Bruurmijn, Joris Budding, Niels Budding, 
Dianta de Gier, Milan Henskens, Mathé van 
Iersel, Feliene van Lent, Luuk van Loon, Alan 
Osendarp, Denzel van der Pasch, Lotte van 
der Sanden, Elize van de Wiel.  
 
De muzikale verzorging van de viering wordt 
door The Upside Down Praise Band verzorgd. Het thema van de 
viering is: “Vuur en Liefde”. Onze dank aan de werkgroep, diaken 
en aan allen die de vieringen en de voorbereiding mogelijk 
maakten. Alvast proficiat aan alle vormelingen en hun ouders. 
 
EEN NIEUW BESTUURSLID STELT ZICH VOOR... 
Hallo, mijn naam is Taco Douma en ik kom oorspronkelijk uit Oss, 
ondanks dat mijn achternaam anders doet vermoeden. Samen 
met José, zoon Gijs, dochters Lieve en Suze en onze hond Pippa 
wonen wij alweer sinds 2007 in Vlijmen. 
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Ik heb een technische achtergrond en 
ben verantwoordelijk voor de 
gascentrales bij een groot 
elektriciteitsproductiebedrijf.  
Hierin vind ik de combinatie van het 
werken met mensen, techniek met 
grote maatschappelijke belangen en 
veranderingen heel inspirerend. 
 

Hobby’s zijn boeken lezen, meestal 
wel op vakantie, voetbal en hockey van de kinderen, wandelen 
met de hond en Formule 1. Ik fiets graag en we zijn dol op Italië! 
 

Vanaf dat wij in Vlijmen zijn komen wonen zijn wij ook betrokken 
bij deze parochie, vooral via José met haar vrijwilligerswerk voor 
de communicanten, vormelingen en vrijwilligers op bezoek. Ik als 
lector in Vlijmen. 
 

Als bestuurslid hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de 
discussies die wij als parochianen met elkaar moeten voeren over 
de toekomst van onze parochie. Een toekomst met kansen met 
zoveel actief betrokken parochianen maar ook een met 
uitdagingen door vergrijzing en hoge kosten die om duidelijke 
gedragen besluiten vragen. Daarvoor wil ik graag mijn best doen. 
 
GEZINSACTIVITEITEN IN HET VOORJAAR 
40-Dagen-Onderweg project: Kijk eens in de spiegel 
In de aanloop naar Pasen hebben we met de gezinnen 
meegedaan met het 40-Dagen-Onderweg project. Het was voor 
alle gezinnen, maar speciaal voor de communicanten en 
vormelingen van onze parochie. Jezus vraagt ons: ‘Kijk eens in de 
spiegel’. Dit kan betekenen: durf eens eerlijk naar jezelf te kijken. 
Het lukt niet altijd. Je kunt kiezen om het goede te doen en dat 
kun je leren. Stapje voor stapje ontdekten we hoe. Zo zijn we 
samen op weg gegaan.  
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Palmpasenstokken samen versieren  
Op zaterdag 9 april hebben 30 
kinderen en enkele ouders 
een Palmpasenstok versierd. 
‘Dat was erg leuk’, hoorden 
we een enthousiast kind 
zeggen. Dat was ook wel te 
zien aan hun betrokken inzet. 
De kinderen kregen uitleg 
over wat een Palmpasenstok 

is en waarom deze er zo uitziet. Er werd ijverig gewerkt! 
 
In optocht naar een zieke of eenzame van onze parochie 
Op Palmzondag gingen de kinderen met hun zelf versierde 
Palmpasenstokken in optocht door de kerk. Na de gezinsmis 
liepen we naar de Sint Janshof om de Palmpasenstokken te 
brengen. De Palmpasenstok vertelt het verhaal van de Goede 
Week. De kinderen zagen blije en dankbare gezichten, want deze 
parochianen voelden de nabijheid van onze kerkgemeenschap. 
 
Stilstaan in de Goede Week 
Vrijdag 15 april om 16:00 uur werd voor alle gezinnen uit 
Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen het Paasverhaal verteld in de 
kerk van Vlijmen. Ook al is het een droevig verhaal, we vertellen 
het graag omdat het een goed einde heeft. Het werd een samen 
op weg zijn naar Pasen, stap voor stap...  
Pasen en paaseieren zoeken 
Op Paasmorgen in de tuin, blijkt de grafplaats leeg te zijn, zagen 
Jezus’ vrienden. Zijn leerlingen merken dat het leven heeft 
gewonnen! Het grote nieuws van deze dag voelden ook wij diep 
vanbinnen. Wanhoop hoeft niet, want je mag steeds opnieuw 
beginnen. Na de gezinsviering om 9:30 uur konden de kinderen 
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‘eieren van vrede’ zoeken in de pastorietuin. Voor elk kind drie, 
want 'drie ei is een paasei’. 
 
Challenge en Power of Fire  
Tijdens de veertigdagentijd zijn de vormelingen bezig geweest 
met hun eigen Paas-challenge. Met iedere week even samen zijn, 
ervaringen uitwisselen en samen bidden. Op 23 april was de 
Power of Fire in Den Bosch, de grote vormelingendag. Een 
geweldige dag met een fantastisch stel vormkids. Daarna samen 
pannenkoeken eten en spelletjes en nog even oefenen voor de 
presentatie de volgende dag in de kerk. Een mooie en 
verdiepende periode voor allemaal.                De gezinswerkgroep 

 
 
 
LIEF EN LEED: 
Door het doopsel zijn in onze kerkgemeenschap opgenomen: 
27 maart Haarsteeg  Tim Voets  
03 april  Vlijmen Sterre Jansen  
15 mei  Vlijmen Ruby Musch  
15 mei   Vlijmen Djoek Musch 
22 mei  Vlijmen Naraya Tedjakusuma 
12 juni Vlijmen Rosa Lutgens 
Wij wensen hen een gezegende toekomst in een liefdevol gezin. 
 
50- jarig huwelijksjubileum: 
17 maart Nieuwkuijk Albert en Lieke van Veldhoven - Schelle 
60- jarig huwelijksjubileum: 
24 mei Vlijmen André en Sjan Mommersteeg – Dusomos 
65- jarig huwelijksjubileum: 
15 mei Vlijmen Henny en Lieske de Wijs - de Vaan 
Wij wensen hen alle levensgeluk en zegen. 
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Uitgedragen vanuit onze kerken: 
04 maart Vlijmen Emilie van der Lee – Dodemont 88 jaar  
14 maart Vlijmen Ben de Laat 71 jaar   
19 maart Vlijmen Piet van de Weijenberg 86 jaar  
03 april   Vlijmen Jan van den Akker 68 jaar  
04 april   Haarsteeg Dorus van den Broek 85 jaar  
05 april Nieuwkuijk Piet Bakker 81 jaar  
06 april  Vlijmen Joke de Kroon – Janssen 88 jaar  
14 april  Nieuwkuijk Rika van Eggelen – Pullen 93 jaar  
30 april  Haarsteeg  Toos van Gestel – Kivits 71 jaar  
02 mei Vlijmen Michel van Stiphout 82 jaar  
10 mei   Nieuwkuijk Door van Bokhoven – van Spijk 90 jaar  
16 mei Nieuwkuijk Sjan van Gorkum – Boelen 75 jaar  
17 mei Haarsteeg  To Slegers – van Bladel 93 jaar 
31 mei Vlijmen Jopie van Buul – de Bonth 84 jaar  
Begeleid door het gebed van de kerk, namen we afscheid van: 
23 mei Vlijmen Marianne van Baardwijk 72 jaar  
 
Mogen zij rusten in Gods vrede 
 
KONINKLIJK GEDECOREERDEN 2022 
Met lintjesregen werden twee van onze vrijwilligers bedacht 
door de koning.  
Jan van de Griendt (67) uit Vlijmen vervulde sinds 1973 
bestuursfuncties bij de Catharina Schuts en zette zich ook in bij 
de Langstraatse Schuttersbond. Sinds 2011 is hij voor de 
Augustinusparochie actief binnen de commissie ‘schoonhouden 
kerkhof’. En vanaf 2017 is hij vrijwilliger-chauffeur voor het 
Collectief Ouderenvervoer Heusden. Jan werd verrast in de 
Lantaarn, het parochiezaaltje van onze parochie.  
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Margriet van Kol-Van Bon (77)  uit Drunen was in de jaren 80 
bestuurslid van de oudervereniging van basisschool ’t Kompas in 
Nieuwkuijk. Verder was zij van 1994 tot 2019 penningmeester bij 
de Vastenactie in het dekenaat Heusden en later in het vergrote 
dekenaat Waalwijk, Heusden en Zaltbommel. Tussen 1997 en 
2013 was zij bestuurslid van De Zonnebloem afdeling Haarsteeg-
Nieuwkuijk, waar ze nog steeds vrijwilliger is. Zij ontving haar 
lintje in het Patronaat. 
 
ONRUST OP KERKHOF HAARSTEEG  
Op onze begraafplaats in Haarsteeg zijn de laatste tijd 
herhaaldelijk bloemen en plantjes van graven 
weggehaald. We vinden dit onacceptabel en betreuren 
dit ten zeerste. Stelen doe je niet en zeker niet op een 
begraafplaats.  Wie haalt zoiets in zijn hoofd? Een kerkhof is een 
heilige plek. Mensen komen er voor de rust en om de graven van 
hun dierbaren te bezoeken, bij te houden en met bloemen te 
versieren.  Voor nabestaanden is het een heel wrange 
constatering wanneer bloemen die ze enkele dagen voordien op 
de zerk van hun dierbare overledene plaatsten er opeens niet 
meer zijn. Dat doet pijn. Het is niet alleen respectloos naar de 
overledenen die daar begraven liggen, ook de nabestaanden 
krijgen hierdoor een trap na. Dit is pijn die vermeden kan 
worden. Met de betrokken personen is gesproken. Als 
kerkbestuur hebben we uiteraard aangifte hiervan gedaan en 
ook de vrijwilligers die het kerkhof zo keurig onderhouden weten 
zich betrokken bij deze gang van zaken. Mogelijk tegen beter 
weten in hoop ik dat de dader berouw krijgt. Feit is wel dat 
mensen leed is berokkend.                  Pastoor David Lebrun 
 
IN GESPREK MET ROB DOMMISSE 
Wie de kerken van onze parochie bezoekt, zal hem regelmatig 
hebben horen spelen: Rob Dommisse. Al jarenlang is hij 
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verbonden aan de parochie als organist en pianist. Onlangs sprak 
ik hem na de viering in Haarsteeg. Hij vertelt iets over zichzelf:'Ik 
ben in Steenbergen geboren. Na 1 jaar zijn we naar 
Raamsdonksveer verhuisd waar ik ben opgegroeid, omdat mijn 
vader bij de PNEM werkte. Ik ben van oorsprong gereformeerd. 
Eigenlijk ben ik bij toeval in de katholieke kerk terechtgekomen. 
Ik zat op de muziekschool en op een dag had de directeur van de 
muziekschool een organist nodig in de kerk. Hij was katholiek en 
zodoende ben ik toen een paar keer in de katholieke kerk 
geweest. Daarna werd ik steeds vaker gevraagd. De ene pastoor 
had me op zaterdag nodig en de andere op zondag. Van lieverlee 
ben ik zo in de katholieke kerk terecht gekomen.  
Mijn vrouw en ik wonen in Oudheusden. Vanwege het werk van 

mijn vrouw in het 
ziekenhuis in Den Bosch 
wilden we graag in deze 
regio wonen. We hebben 
een zoon en een dochter. 
Omdat ik zelf 
beroepsmuzikant ben, 
vond ik het belangrijk om 
hen iets van muziek mee 
te geven. Mijn zoon heeft 
tot zijn studententijd 
trompet gespeeld en mijn 
dochter klarinet. 
Mijn hobby's zijn lezen en 
klussen. Dat laatste vind ik 
leuk omdat het gewoon 
heel ander werk is dan 

muziek. De afwisseling maakt het leuk.' 
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Je hebt orgel en piano gestudeerd aan het Brabants 
Conservatorium. Hoe ben je ertoe gekomen om een 
muziekopleiding te gaan doen? 
'Ik ben op mijn negende begonnen met orgelles. In de 
gereformeerde kerk was het toen veel gewoner om op orgelles te 
gaan dan bijv. trompet of viool te spelen. Bovendien kon je dan in 
de kerk gaan spelen of thuis de psalmen begeleiden. Het was 
toen ook heel gebruikelijk in protestantse gezinnen om thuis een 
orgel te hebben. Mijn broers hadden ook orgelles. Ik vond dat zij 
leuke liedjes speelden en dus wilde ik hen graag inhalen. En dat is 
ook gelukt, ik ging een stuk harder dan mijn broers. Ik had er heel 
veel zin in en toen ik een jaar of 14 was, had ik al besloten om 
het orgelvak in te gaan.' 
 
Hoe ziet het leven van een musicus eruit? Wat doe je zoal? 
'Veel 's avonds weg, dat is eigenlijk altijd het geval 
geweest. Vroeger had ik ook overdag leerlingen van de 
muziekschool of privé leerlingen, piano en orgel. Ik ging 
ook bij de mensen aan huis lesgeven, maar daar ben ik 
na een aantal jaren mee gestopt, want het kost te veel 
tijd door de reistijd. In het verleden gaf ik ook 
orgelconcerten, maar dat wordt steeds minder. Ik 
begeleid nu vooral koren. In de parochie begeleid ik het 
Augustinuskoor in Nieuwkuijk en in Haarsteeg het herenkoor. 
Daarnaast begeleid ik de rouwdiensten, het Augustinus Vocaal 
Ensemble en het zangduo Mirjam en Margo. Op zaterdagavond 
speel ik in de kerk van Haarsteeg en zondags in Nieuwkuijk, 
vroeger ook 's avonds in de protestantse kerk.  
Ik ben ook betrokken bij de Passie van de Langstraat. Het 
afgelopen jaar hebben we met een projectkoor opgetreden in de 
sporthal in Waalwijk.' 
 

Hoe lang ben je al betrokken bij deze parochie? 
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'Dat zou ik eigenlijk niet precies weten... Ik ben in Haarsteeg 
begonnen op de zaterdagavond als invaller. Ik denk dat dat in 
2007 was.' 
 

Welke muziek speel je het liefst? 
'Eigenlijk heb ik niet echt een voorkeur, als het maar afwisselend 
is. Zowel muziek met diepgang als ook popmuziek.' 
 
En in de kerk, heb je daar een bepaalde voorkeur? 

'Ja, daar speel ik het liefst muziek die 
bij het orgel past. De orgels in 
Haarsteeg en Nieuwkuijk zijn totaal 
verschillend, ze klinken anders. De 
orgelbouwer drukt vaak zijn eigen 
stempel op het orgel. Het orgel in 
Nieuwkuijk is vrij modern, het is in de 
jaren '50 gebouwd. Het orgel in 

Haarsteeg is gebouwd in 1890 en toen hadden ze heel andere 
opvattingen wat betreft orgelbouw. Dat maakt dat de orgels 
geschikt zijn voor heel verschillende genres orgelmuziek. In 
Nieuwkuijk is dat meer de barok, zoals Bach of Buxtehude. Het 
orgel in Haarsteeg is meer gemaakt voor 19e-eeuwse muziek.' 
 

Raak je zelf wel eens geïnspireerd door de muziek tijdens het 
spelen bij een viering? 
'Jazeker. En ook kan het gebeuren dat de dienst me inspireert tot 
een bepaalde muziekkeuze, het is een wisselwerking. 
Bijvoorbeeld bij een uitvaart, dan is het vaak persoonlijk, of 
wanneer ik merk dat de preek van de pastoor een bepaalde kant 
op gaat, dan kan ik uitwijken naar andere muziek die er beter bij 
past. Ik heb vaak een hele stapel muziek bij me. Als de sfeer 
ineens heel anders wordt, dan pak ik andere muziek dan ik in 
eerste instantie van plan was.'  
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Heb je misschien ideeën over hoe we muziek tijdens de vieringen 
het best kunnen benutten om vandaag de dag de mensen aan te 
spreken? 
'Dat is lastig. Ik weet dat ze in de protestantse kerk hebben 
geprobeerd om de jongere generaties meer aan te spreken met 
jeugddiensten. Je ziet daar vaak bijv. opwekkingsliederen en 
meer eigentijdse muziek, vaak met een bandje en een drumstel. 
Maar ik denk dat ook de jeugd geraakt kan worden door 
klassieke muziek, dat merk ik bijvoorbeeld bij uitvaarten. Ik denk 
dat het veel van het moment afhangt en ook of je er zelf voor 
openstaat.'                                                           
                                                                                     Eline van Meel 
VRIJWILLIGERSDAG  
“Danken en verbinden”. Vanuit dit oogpunt is er werk gemaakt 
van de grote wens van het bestuur om één grote 
vrijwilligersdankdag te organiseren. Doel was om alle vrijwilligers 
te danken voor hun inzet en om verbinding te scheppen tussen 
de vier geloofsgemeenschappen. De abdij Mariënkroon, van 
oudsher een dierbare plek in onze omgeving, werd de locatie 
waar dit handen en voeten kreeg en wel op 23 april jl. Na een 
gebedsviering in de kapel waar stil werd gestaan bij de inspiratie 
van waaruit kerkelijke vrijwilligers de hand aan de ploeg staan, 
liepen een kleine 200 mensen naar de eetzaal waar ze werden 
verwelkomd met koffie en worstenbrood. Met behulp van 
fotozoektochten, afgedrukt op ieders placemat kwam het 
gesprek al snel op gang. Bijzondere aandacht werd besteed aan 
vijf vrijwilligers die werden gedecoreerd met de Augustinusspeld 
(zie verder). 
 
Na een heerlijke lunch, ging de wandeling naar de tent op het 
terrein. Daar werden we getrakteerd op de film “Herman”, een 
initiatief van de Stichting Evenementen Vlijmen. Voorzitter 
Jeroen van den Bosch leidde de film die gaat over eenzaamheid 
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in: een net gepensioneerde man Herman, die zijn vrouw verliest 
en een jongen Tim die niet lekker in zijn vel zit, ontmoeten en 
helpen elkaar om hun beider eenzaamheid aan te pakken. Wat 
bijzonder is, is dat deze film opgenomen werd in de gemeente 
Heusden met professionals maar ook met Heusdenaren; met 
meerdere van onze parochianen ook. Een aanrader om te 
zien!Na de film werd er nagepraat onder het genot van een 
drankje. “Danken en verbinden”. Aan de reacties van velen te 
horen: geslaagd!  
 
Lies van Eggelen 
 
Vijf mensen ontvingen de Augustinusspeld 
Vier vakjes, in verschillende kleur, samengesmeed door een 
brandend hart, het symbool waarmee de H. Augustinus vaak 
wordt afgebeeld. Het is niet enkel het logo van onze parochie, 
het is ook mooi afgebeeld op de Augustinusspeld waarmee elk 
jaar een aantal mensen worden gedecoreerd. Wie waren het op 
23 april jl.? 
 

Emile Magnus 
Tientallen jaren heeft Emile zich 
ingezet voor de Vastenactie. Een 
belangrijke taak hierbij was om de 
wandel- en fietstochtroute van de 
nodige pijltjes te voorzien en deze 
later weer op te halen. Jarenalng  -al 
decennia-  assisteert hij ook als acoliet 
bij uitvaarten. Hij doet het 
onopvallend, bescheiden, toegewijd 
en attent.  
 

 
Marco van Os 
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Sinds jaar en dag was hij al 
betrokken bij de Vliedbergse 
parochie. Hij werd er lid van het 
kerkbestuur en toen de 
fusiebesprekingen aan zet 
waren, was hij niet alleen de 
vertegenwoordiger van de 
Vliedberg maar ook de 
verbindende man naar de 
nieuwe fase. Ook bij het onttrekken van de Vliedbergse kerk aan 
de eredienst speelde hij een constructieve rol. Meerdere jaren 
combineerde hij de functie van secretaris van het kerkbestuur 
met de portefeuille beheer gebouwen. Voor zijn nimmer 
aflatende betrokkenheid en trouw aan de parochie, ook in 
moeilijke uren, werd hem de Augustinusspeld toegekend. 
 
Bert Leijtens 
in 2013 werd hij lid van het kerkbestuur van de pastorale Eenheid 
H. Norbertus. Als adjunct van de 
penningmeester namen zijn taken op 
financieel vlak toe al snel toe. In 2015 
maakte hij de overstap mee naar onze 
fusieparochie. Trouw, niet op de 
voorgrond, niet het hoogste woord 
maar wel heel zorgvuldig en minutieus 
heeft Bert zijn beste krachten gegeven 
voor onze gemeenschap. 
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Peter van Drunen 
In 2018 kwam Peter ons 
bestuur versterken. Het 
was een periode van 
crisis waarin één en 
ander op bestuurlijk 
vlak behoorlijk in de 
slop was gekomen. 
Peter ging er aan staan 

en bracht een nieuwe dynamiek op gang. In wat een kluwen was 
geworden, baande hij weer een begaanbare weg naar de dag van 
morgen. Transparantie werd voortaan het streven. 
Communicatie met parochianen met het oog op de toekomst. Hij 
weet mensen op sleeptouw te nemen en door zijn kennis en 
betrokkenheid op elk gebied schept hij verbondenheid tussen 
mensen.  
 

Joop Verroen 
Acoliet vanaf 2000 in de kerk 
te Nieuwkuijk. In het begin was 
het even wennen maar al snel 
voelde Joop zich thuis in de 
sacristie, bij de andere 
vrijwilligers en op het altaar. 
Nooit deed men tevergeefs 
een beroep op hem. Jarenlang 
was hij elke zondag aanwezig. 
Ook bij uitvaarten en jubilea 
ontbrak hij niet. Later werd hij 
lid van de poetsploeg en 
zorgde hij er mee voor dat de 
Nieuwkuijkse kerk netjes bleef. 
Even zoveel jaar hielp hij mee 
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met het bouwen en opruimen van de grote kerststal. Joop heeft 
het gedaan met veel toewijding, met zorg en vooral heel trouw.  
Hij vindt het jammer zijn taken vanwege fysieke gebreken niet te 
kunnen voortzetten 
Nogmaals proficiat aan de gedecoreerden. 
 
DISCUSSIEAVONDEN TOEKOMST PAROCHIE 
Wat in het vat zit, verzuurt niet. Al geruime tijd wilde het bestuur 
het gesprek aangaan met de parochianen over de toekomst van 
onze parochie, maar corona en het coronabeleid maakten het 
onmogelijk om die discussie aan te gaan. Uiteindelijk konden we 
eind maart 2022 dan toch bijeenkomen. Gekozen was om 3 
avonden te organiseren voor de verschillende kernen.  
In totaal hebben bijna 100 parochianen deelgenomen aan één 
van de avonden. 
Al diverse malen heeft het bestuur bericht dat de toekomst van 
onze parochie zorgelijk is. Voor veel parochianen zal deze 
boodschap niet als een slag bij heldere hemel komen. Wat voor 
vele parochies in Nederland en grote delen van West-Europa 
geldt, geldt ook voor ons. Een kerkbezoeker ziet ook de 
terugloop van het aantal kerkgangers.  
 
 
Dit was dan ook het onderwerp van het eerste onderdeel van de 
avond waarin pastoor Lebrun uitgebreid stilstond bij de huidige 
situatie van ons geloof in Nederland. Hij gaf een historisch 
overzicht over hoe onze maatschappij sterk seculariseerde, maar 
ook wat dat betekent voor onze parochie en voor de 
maatschappij waarin we leven. Het kerk-zijn zoals we gewend 
zijn en de kerk die ons zo dierbaar en vertrouwd is, lijkt in snel 
tempo te verdwijnen. Er is een herpositionering van de kerk 
nodig. Niet alleen omdat de kerk verdrongen lijkt naar de zijlijn 
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van onze maatschappij, maar ook om nieuwe mensen weer te 
kunnen inspireren voor het evangelie. 
 

De tweede spreker, Peter van Drunen, ging in op de financiële 
aspecten. Het bestuur heeft een uitgebreide discussienota 
samengesteld ‘Op weg naar 2040’, waarin veel cijfers, trends en 
informatie zijn verzameld. Het dient als basis om een objectieve 
en inhoudelijke discussie te kunnen voeren. Met behulp van deze 
cijfers gaf Peter een overzicht van het ‘spaarbankboekje’ en het 
‘huishoudboekje’ van de parochie en enkele belangrijke trends 
van de afgelopen jaren. Hij liet zien dat de inkomsten sterk 
afnemen en dat de kosten van de parochie sterk stijgen. De 
kerkgebouwen zijn de belangrijkste kostenpost voor onze 
parochie. De kosten ervan zijn 2x zo hoog als de norm die het 
bisdom voorschrijft om een gezonde exploitatie te kunnen 
voeren. 
 

Het is niet reëel om aan te nemen dat de inkomsten op korte 
termijn dusdanig zullen gaan stijgen dat er een gezonde balans 
zal ontstaan. Dat betekent dat aan de kostenkant ingegrepen 
moet worden en dat logischerwijs gekeken moet worden naar 
kerkgebouwen, omdat deze kosten niet meer in verhouding zijn 
met de inkomsten. 
 

Als laatste spreker gaf Eline van Meel een overzicht van de 
activiteiten die we samen ontplooien om parochie te zijn. Vele 
groepen en vele vrijwilligers zijn actief in onze parochie op 
gebied van organisatie, onderhoud, liturgie, catechese en 
diaconie. We mogen ons verheugen op een actieve groep van 
vrijwilligers die elke dag opnieuw hun schouders onder onze 
parochie zetten. En dat geeft moed en inspiratie. 
 

Aan het einde was er ruimte voor vragen en discussie. De 
gespreksleider van de avond, Ton Lansdaal, opbouwmedewerker 
van het bisdom, nodigde mensen uit om hun verhalen te delen. 
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Deelnemers gaven ideeën en stelden vragen, maar deelden ook 
hun zorgen. 
 

Het bestuur wil nu actief een beleidsplan opstellen om de 
Parochie Heilige Augustinus naar de toekomst te loodsen. Dit wil 
ze niet alleen doen, maar samen met de parochianen om 
gezamenlijk tot een overwogen plan te komen dat ook gedragen 
kan worden door de parochianen. Het is tenslotte uw parochie. 
 

 
Vrijwilligers gevraagd voor Adviesraad. 
Omdat het onmogelijk is om met alle parochianen in discussie te 
gaan wil het bestuur een adviesraad samenstellen.  
Met betrekking tot de toekomst van onze parochie staan twee 
ambities centraal; 
• Hoe houden we een actieve levendige geloofsgemeenschap, 
die voorgaat in het geven van inspiratie uit het geloof en die 
relevant blijft voor mensen? 
Het is door toenemende vergrijzing en individualisering in de 
maatschappij, en daaruit resulterende leegloop van kerken, geen 
garantie dat deze ambitie kan worden behaald. Met initiatieven 
zoals het synodaal proces proberen we daar wel samen invulling 
aan te geven. 
• Hoe zorgen we voor een gezonde financiële 
huishouding van onze parochie waarin inkomsten en 
uitgaven in blijvend goede verhouding staan? 

 
De echte oplossing is het realiseren van beide doelen. 
Voor nu wil het kerkbestuur echter graag een 
adviesraad opzetten die zal worden gevraagd het 
bestuur te adviseren over wat de parochie zou kunnen doen om 
de financiële huishouding van de parochie gezond te houden. Het 
kerkbestuur is op zoek naar parochianen die geïnteresseerd zijn 
om in deze adviesraad zitting te nemen. De adviesraad zal 
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hopelijk voor de zomer kunnen worden gevormd zodat ze haar 
werk kan starten na de zomervakantie. De adviesraad zal worden 
gevraagd haar adviezen voor eind oktober dit jaar aan het 
kerkbestuur te geven. Wij hopen dat we u enthousiast kunnen 
maken om mee te denken hoe de parochie gezond en levendig te 
houden. Indien u interesse heeft om aan deze adviesraad 
toekomst Parochie Heilige Augustinus 2040 deel te nemen, 
vragen wij u deze interesse te melden via e-mail aan 
‘bestuur@augustinus-parochie.nl’ of via een telefoontje aan het 
parochiesecretariaat. Indien u nog vragen heeft kunt u deze 
stellen bij één van de bestuursleden. Wij danken u bij voorbaat 
voor uw interesse en hopelijk medewerking. 
 
Op de website (bij de nieuwsberichten) vindt u informatie over 
hoe u de discussienota ‘Op weg naar 2040’ kunt verkrijgen.                 
                                                                                   Het kerkbestuur 
 

FIJNE VAKANTIE 
De lange zondag van het jaar 
breekt weer aan: vakantie - zo mag 
je zeggen - is de rustdag van het 
jaar. Onze menselijke inspanningen 
om allerlei doelen te halen: het 
hoort bij ons leven. Maar wat er 
net zo goed bij hoort, wat nog wezenlijker is dan ons zorgen 
maken, is beseffen dat de eerste zorg die van God voor ons 
is. Geloof, vertrouwen dat God zoveel om ons mensen geeft, dat 
hij onze zorgen wel kent en erin zal voorzien op het moment dat 
het echt nodig is. Dat klinkt gruwelijk naïef, maar het is een 
oproep om ons een bepaalde manier van denken en doen eigen 
te maken.  Jezus zegt in het evangelie: “Wees niet bezorgd om je 
leven, over wat je zult eten en wat je zult drinken. Het leven is 
meer dan het voedsel, het lichaam is meer dan de kleding. Uw 
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hemelse Vader weet wel dat je die dingen nodig hebt.” Met 
andere woorden zegt Hij: Wat maak je je toch veel zorgen. 
Probeer niet alles zelf in de hand te houden, maar vertrouw 
erop dat je in Gods hand bent.  
Het verhaal van Johannes XXIII  zal bij deze en gene wel bekend 
zijn. Deze paus had het Tweede Vaticaans concilie, nu 60 jaar 
geleden, bijeengeroepen en het verloop van die wereldwijde 
kerkvergadering bracht hem veel zorgen. Zozeer dat hij er slecht 
van ging slapen. Tijdens weer een nacht van slecht slapen, 
verscheen hem Christus in een droom die zei: “Johannes, wat 
maak je je toch veel zorgen om de kerk. Van wie is die kerk nou ? 
Van jou of van mij?” We hoeven ons niet te laten overmeesteren 
door angsten of zorgen, maar mogen vertrouwen dat er Een is 
die zorg heeft voor ons. In de eerste Petrusbrief staat het heel 
mooi: “Schuif al uw zorgen op hem af, want Hij heeft zorg voor 
u.” Bovendien: een krampachtige manier om 
het leven in handen te houden, maakt ons niet 
gelukkig. We merken in onze dagen dat mensen 
alles hebben en toch iets wezenlijks missen. 
Met de woorden van Jezus in het evangelie: 
“We ontdekken dat het lichaam meer is dan 
het eten en het leven meer is dan de kleding.” 
Zijn we vaak niet voortdurend bezig met voorwaarden om het 
leven goed te houden dat we daardoor vergeten zelf te leven? 
Een vreemd maar sprekend voorbeeld daarvan: sinds de 
opkomst van de digitale fotografie werd het bij het dopen steeds 
erger: op enig moment was er een doopsel waarbij veertien 
mensen aanwezig waren en acht daarvan waren continu foto’s 
aan het maken met hun mobieltje. Natuurlijk: wat foto’s vormen 
een aardig aandenken aan de doop, maar soms zijn mensen zo 
intensief bezig door de lens te kijken dat ze niet meer beleven 
wat er op dat moment zelf gebeurt. Dan ben je zo bezig met het 
vastleggen van de herinneringen van de toekomst, dat je het 



27 
 

leven van het moment zelf vergeet. 
Leef nu, zegt Jezus: de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Met 
al je zorgen kun je trouwens je leven toch geen dag langer 
maken. Leef nu. Maar dat is geen vrijbrief om er egoïstisch op 
los te leven. Het is hooguit een vrijbrief om ons niet als slaaf van 
onze zorgen van morgen te gedragen. Het is een vrijbrief om te 
leven in het “nu” en in het besef dat we Gods kinderen zijn. Hij 
houdt ons niet alleen vandaag in Zijn hand maar ook morgen en 
overmorgen… Fijne vakantie gewenst!     David Lebrun pastoor                      
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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: 
29 augustus 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 
 
Mocht u de Ontmoeting via e-mail willen ontvangen, kunt u dat 
doorgeven aan het secretariaat. 

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

