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EEn niEuwE ParochiE, 
EEn niEuwE toEkomst
Met het lanceren van het plan voor de toe-

komst van het bisdom, heeft onze bisschop 

een forse stap gezet. In ons dekenaat zijn 

we nu een plan aan het uitwerken. Als het 

even kan zullen daarbij geen kerken worden 

gesloten, maar toch wordt onze bereidheid 

gevraagd om zondags naar ‘die andere 

kerk’ te gaan. 

Een nieuwe parochie biedt nieuwe kansen 

om talenten te ontwikkelen, te combineren 

en voor veel medemensen in te zetten. Een 

geloofsgemeenschap die bereid is los te 

laten, iets op te offeren en over grenzen 

heen durft te kijken, heeft hoop voor de toe-

komst. In de toekomst van onze parochie 

stel ik mij voor, dat er weer kinderkoren zijn 

en dat kleine kinderen met een gerust 

hart meegenomen kunnen worden naar 

de kerk omdat er een kinderwoorddienst 

is. Dat ouders elkaar na de viering tref-

fen bij een kopje koffie en ook over de 

geloofsopvoeding van hun kinderen met 

elkaar praten. De nieuwe parochie begint 

bij onszelf: als we positief durven te praten 

over vallen en opstaan, over vergeving en 

verzoening, over de sacramenten en de zon-

dagse viering, over de Kerk en de mensen 

die daarin werken. De nieuwe parochie St. 

Anthonis heeft de potentie een geloofsge-

meenschap te vormen die in lief èn leed wil 

dragen, die bidt, thuis èn in de kerk. 
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Wat is de betekenis van God voor 

deze mens?

“Het exploreren van die vraag bete-

kent dat je met de mens op pad gaat. 

Dan doe je net als bij de doodswens, 

zoeken naar de vraag achter de 

vraag. Je kunt daartoe de vraag afpel-

len en schil voor schil voorleggen: 

hoe denkt u er zelf over, vanuit uw 

geloof, uw traditie, uw levenservaring. 

Je kunt de mens zelf laten denken 

over de betekenis van zijn vraag en 

hij heeft daar vaak een goed idee bij. 

Maar soms word je gevraagd of je het 

Godsbegrip nader wilt duiden, er bete-

kenis aan wilt geven. Dan is natuurlijk 

belangrijk om niet te schromen en om 

die betekenis samen te gaan zoeken, 

te ontwikkelen, te herontwikkelen. O 

ja, er was wel iets, maar dat is ver-

vaagd. Wel, dat komt dan nu in alle 

hevigheid terug. Je moet er dus heel 

serieus en bezonnen mee omgaan.” 

In hospice De Regenboog werken 

twee palliatief geschoolde artsen. 

Ook de verpleegkundigen zijn pal-

liatief geschoold, evenals de andere 

medewerkers/sters. Het zijn rijpere 

mensen met veel levenservaring, die 

weten wat lijden is. Maar ondanks het 

dagelijks omgaan met de dood geeft 

elk overlijden een gevoel van verdriet, 

van machteloosheid, van verloren-

heid. Daarom is er ook geestelijke 

begeleiding voor de mensen die met 

stervende medemensen omgaan.

“Zorg voor zorgenden. Geregeld kijken 

we samen naar wat het werk gedaan 

heeft met de verplegenden en men-

sen in andere disciplines. Vergeet 

niet dat ook de mensen van de huis-

houdelijke dienst met het sterven 

van gasten geconfronteerd worden. 

Onze vijftig vrijwilligers hebben er 

ook contact mee. Er is zorg voor. Je 

bouwt in een heftige en belangrijke 

periode een band op met mensen. 

Aan de andere kant: het is ook werk 

en dan is het nodig dat je afstand 

kunt nemen. Bij het uitgaan uit het 

hospice na een overlijden, houden we 

een soort uitgeleide. Dat stopt het 

werk en stellen de mensen zich op 

in de gang waarlangs de baar wordt 

gedragen. Dat gaat allemaal heel 

waardig."

Kunnen hier ook mensen van andere 

gelovige denominaties terecht.

“Iedere mens is welkom en niets 

wordt opgedrongen. Onze inzet is wel 

vanuit de katholieke traditie – met 

de Caritasgedachte van de Zusters 

en de Broeders als basis - maar als 

geestelijken van andere religies vra-

gen of ze hier diensten mogen doen, 

dan kan dat altijd. We zijn er voor de 

hele gemeenschap van mensen."

“Liefdevolle zorg voor hen die dat het 

meest nodig hebben. Dat is onze mis-

sie”, zegt broeder Ton van Heugten, 

die samen met zuster Lean Snijders 

het hospitium stichtte. “Je wijden aan 

de noden van de mens." Het is een 

opdracht die de Zusters en Broeders 

van Liefde werd gegeven door stich-

ter Petrus Jozef Triest (1760-1836). 

Daarop duidt het prachtige beeld in 

de tuin van Eikenburg en in de hal 

van het hospice: Triest als de helper 

in nood. Broeder Ton: “En het hos-

pice, dat is een nood van deze tijd."

Kees van Hasselt

ook andere hulp bij sterven

Directrice Anita Schavemaker vertelt over 

voorwaarden en condities. “Onze gasten 

moeten ouder zijn dan 18 jaar en een 

levensverwachting hebben van minder 

dan drie maanden. Vaak komt een ver-

zoek binnen van een transferverpleegkun-

dige uit een ziekenhuis. De cliënt is uit-

behandeld, het overlijden is aanstaande. 

Plek is er niet altijd, ondanks onze tien 

plaatsen, maar we hebben op het terrein 

ook logeerhuis Invia met vier palliatieve 

bedden. En we hebben thuiszorg voor 

mensen die graag thuis blijven, zodat de 

huisgenoten niet zo zwaar worden belast 

met de zorg voor een stervende."

De kosten worden grotendeels gedragen 

door de AWBZ en de gemeentelijke WMO. 

Sommige verzekeringsmaatschappijen 

kunnen onder voorwaarden ook bijdragen.



Sinds zijn intrek in het voormalige zusterklooster te St. 

Anthonis, heeft kapelaan Henk Janssen ‘meer bestuurlijk 

werk dan hij ooit tevoren als wethouder had’. Het moge met 

een knipoog gezegd zijn, maar met dertien parochies die 

samengaan is er veel werk aan de kerk. 

Vlak na zijn priesterwijding in juni 2009 trof hij in de parochies 

uiteenlopende situaties aan. Zowel op bestuurlijk als op pas-

toraal niveau is het dan de kunst om er een lijn in te krijgen. 

Met respect voor wat er is opgebouwd, wil hij daarom omzichtig 

te werk gaan. Janssen: “Hoe vlugger je gaat om op een goede 

lijn te komen, hoe rommeliger het verloopt. Mensen willen weten 

waar zij aan toe zijn met bijvoorbeeld hun woord- en commu-

niediensten en gebedsdiensten. Voortdurend ben ik bezig met 

inventariseren om een goed zicht op zaken te krijgen. We groeien 

gefaseerd van 5 naar 12 geloofsgemeenschappen (bestaande 

parochies). Thans werken we in 8 parochies en rond 1 juli hopen 

we in 12 parochies aan de slag te kunnen. De planning is om in de 

tweede helft van 2010 officieel met de nieuwe parochie van start 

te gaan. Nu werken we met een pastoraatsgroep voor 8 parochies 

en zijn we bezig met de vorming van een pastoraatsgroep voor 12 

parochies.” Voor het gehele proces onderstreept de kapelaan het 

belang van goede communicatie: “Daarom hebben we het geografisch 

omvangrijke gebied bewust niet opgesplitst. We werken vanuit één 

centraal punt en zullen met drie à vier priesters rouleren tussen de 

twaalf parochies. We maken dan inderdaad meer kilometers, maar zo 

komt ieder overal en zo leren we iedereen kennen.”

Bewust niet 
opsplitsen

Mooi Wanroij
Een van de jongere parochianen die met de vor-

ming van de nieuwe parochie St. Anthonis te maken 

krijgt, is de 11-jarige vormeling Thom Centen uit 

Wanroij. Als hij aan zijn huidige parochie denkt, 

noemt hij als vanzelf de Sint-Corneliuskerk. Thom is 

onder de indruk van de klokkentoren die hij bij gele-

genheid van een excursie onlangs van binnenuit heeft 

gezien. 

Als misdienaar heeft hij altijd de kerstvieringen en de 

vormselvieringen met de deken of de bisschop interes-

sant gevonden. Om daarvoor eventueel naar een nabu-

rige parochie te reizen, ziet hij niet als probleem: “voor 

familie zijn we nog wel verder gereisd, naar Handel bijvoor-

beeld.” Nu hij zelf voor het vormsel staat, dient hij de Mis 

nog maar af en toe. Thom en zijn ouders typeren zichzelf 

als gelovig, maar gaan daarvoor niet iedere week naar de 

kerk. De aspirant vormeling vindt het niet moeilijk om op 

school voor zijn geloof uit te komen: “Ze vinden het wel 

cool, bijvoorbeeld als je eerder weg mag om de Mis te die-

nen. Maar ik zit toch wel in een fijne klas. Je kunt alles tegen 

elkaar zeggen en niemand lacht je uit.” 

Gonny Stroeken is bestuurslid van parochie Beugen. Met 

het voorrecht dat de parochie nu al veertig jaar dezelfde 

pastoor heeft, is het proces van de nieuwe parochie 

voor de meeste parochianen nog ver weg volgens 

Stroeken. 

“In zo'n lange tijd heb je lief en leed met elkaar 

gedeeld. Van de ene kant denken we: “wie dan leeft, 

wie dan zorgt” en van de andere kant zijn er ook vra-

gen. Er is geen concreet beeld bij de nieuwe parochie 

en dat maakt de parochie wat huiverig. Wat gaat er 

precies gebeuren? Is het straks nog wel ónze paro-

chie?” Daarom is het volgens Stroeken belangrijk 

dat de veranderingen aansluiten bij de kerkgangers 

en dat niet het gevoel opkomt dat 'in Den Bosch 

van alles bedacht wordt waarnaar wij ons moeten 

richten': “Beugen zit niet zo vast aan de vorm, 

maar stelt vanuit het gevoel de boodschap van het 

evangelie centraal.” De noodzaak dat er iets moet 

gebeuren, is haar duidelijk. En dat de priesters 

straks 'op toerbeurt' werken, ziet ze als een goed 

uitgangspunt: “De kansen op langere termijn lig-

gen volgens haar in de krachtenbundeling van 

werkgroepen. Nu werken die nog voor zichzelf, 

maar die zouden elkaar kunnen inspireren en 

energie besparen.”

Vroegtijdig 
communi-
ceren
Toos Peeters is vice-voorzitter van het kerkbestuur te 

Ledeacker en sinds 2004 ook lid van het uniebestuur 

Driestroom waar de parochie deel van uit maakt. Ledeacker 

was blij met de komst van pastoor/deken Kerssemakers en 

kapelaan Janssen. “Vanaf januari 2009 hadden we slechts 

twee woord- en communiediensten per maand. Nu hebben 

we twee Eucharistievieringen per week.” 

Met de komst van beide heren is het vertrouwen gegroeid 

dat ook onze kerk nog een toekomst heeft. “In de krant 

stond wel eens een artikel over 'die conservatieve pas-

toor Kerssemakers', maar omdat Roland al voor zijn 

installatie bij ons op een warme en fijne manier de 

Eerste Communieviering verzorgde en al contact had 

met een trouwpaartje waren veel dorpsgenoten bij 

zijn komst niet negatief. Ook kapelaan Janssen werd 

snel omarmd. Hij staat qua gevoel dichtbij ons. Ook 

kapelaan Rodeyns begint al aardig in te burgeren. 

In een vrijdagmorgenviering zei hij tegen een van de 

parochianen: “Gefeliciteerd Marijke, vandaag is het 

de dag van jouw patroonheilige.” We zijn nu op een 

bewuste manier met de inhoud van het geloof bezig 

en begrijpen beter wat we vroeger geleerd heb-

ben. Waren het eerder flarden die je oppikte; nu 

vormt het meer één geheel, alsof het geloof nieuw 

leven ingeblazen heeft gekregen.” Als tip voor 

de vorming van andere nieuwe parochies vertelt 

Peeters: “Het is goed om vroegtijdig en recht-

streeks te communiceren hoe de taken kunnen 

worden herverdeeld. Als mensen daar indirect 

van horen, wekt dat argwaan en ontevreden-

heid.”

Er zijn vragen 
maar ook kansen
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De tijd zal het uitwijzen
Geneeskundestudent Rob Arts is in zijn parochie Overloon actief in de gebeds-

dienstgroep. Regelmatig schrijft hij hiervoor de overweging. De gebedsdienst is 

volgens Rob één van de dingen waar men bang voor is die kwijt te raken bij de 

vorming van de nieuwe parochie. 

“Het is een grote goed functionerende groep en ik denk dat de waarde ervan 

wel eens wordt onderschat.” Rob meent dat de gebedsdienst niet concurreert 

met de zondagse eucharistieviering. Beide hebben vaste bezoekers en de 

eucharistieviering staat toch bovenaan. “In het begin zag ik het hele proces 

niet zitten. Wij hebben een progressieve kerk die misschien niet altijd han-

delt volgens de regels, maar zeker wel leeft. Als je dan ineens opgelegd 

wordt hoe je moet geloven en hoe een viering eruit moet zien, dan heb 

je het gevoel weer terug bij af te zijn.” Sinds zijn ontmoeting met deken 

Kerssemakers tijdens de informatiebijeenkomst is de 21-jarige student 

optimistischer: “een aantal vooroordelen werden toen ontkracht, bijvoor-

beeld over de rol van de vrouw in de kerk. Toen duidelijk werd dat er toch 

mogelijkheden waren voor de gebedsdienst zag ik weer lichtpuntjes. De 

vraag blijft hoe groot het kader is waarbinnen je kunt werken, maar dat 

zal de tijd mede moeten uitwijzen.”

In de kunstrubriek van het 
Bisdomblad van januari j.l. 
was een lieflijk familietafe-

reel te zien: Anna, Maria en 
Jezus - grootmoeder, doch-
ter en kleinkind. Hoe heel 

anders van sfeer is de hier 
getoonde afbeelding van Maria 

met haar overleden zoon. De 
Moeder van Smarten wordt 

zij genoemd, op haar schoot 
Christus dragend nadat deze is 
afgenomen van het kruis. Een 

dergelijke voorstelling wordt 
‘Pietà’ genoemd, een woord 

dat is afgeleid van het latijnse 
‘pietas’ dat ‘medelijden’ bete-

kent. Ook spreekt men wel van 
‘Nood Gods’ en ‘Onze Lieve 

Vrouw ter Nood’. 

Talloos zijn de kunstwerken die de 

smartelijke situatie van Maria uit-

beelden. Op schilderijen zien wij haar 

doorgaans met Jezus aan de voet 

van het kruis waar zij wordt omgeven 

door mensen die Jezus trouw bleven. 

Onder hen Maria Magdalena en de 

apostel Johannes met wie Jezus een 

liefdevolle relatie had. 

Vanaf de 15e eeuw zijn ook veel 

beeldhouwwerken vervaardigd die de 

Moeder van Smarten tot onderwerp 

hebben. De voorstellingen zijn zeer 

herkenbaar. Maria draagt een sluier 

en ruimvallend gewaad en onder-

steunt het dode lichaam van haar 

Zoon waarvan doorgaans een arm 

machteloos neerhangt. Dikwijls ook 

houdt Maria een van Jezus’ handen 

dicht bij haar hart. Uit haar hele hou-

ding spreekt droefheid en rouw. 

In veel musea en kerken, ook in 

die van het bisdom, zijn pieta’s te 

vinden. De meest beroemde Pietà 

bevindt zich in de St. Pieter te Rome. 

Michelangelo vervaardigde in 1499 

Droefheid 
en rouw

op nog jeugdige leeftijd dit prachtige 

beeld. Hij heeft Maria weergegeven 

als een jonge vrouw die met een sere-

ne uitdrukking op haar gelaat neerziet 

op haar zoon. Meerdere malen is het 

beeld (moedwillig) beschadigd maar 

steeds weer werd het gerestaureerd. 

Nu staat het achter kogelvrij glas, 

onaanraakbaar. Daardoor is het meer 

een kunstwerk dat wordt bewonderd 

dan een beeld dat oproept tot devo-

tie.

Indrukwekkend is eveneens een schil-

derij van Vincent van Gogh waarop 

Maria in machteloos gebaar haar 

overleden zoon toont: ‘O, gij allen die 

voorbijgaat langs de weg, aanschouwt 

en ziet of er een smart is gelijk aan 

mijn smart...’ (Klaagliederen, 1,12)

De hier afgebeelde Pietà is in 1903 

gemaakt in het atelier van Jean 

Antoine Oor te Roermond en werd 

aangekocht voor 700 gulden. Destijds 

waren in Roermond ook de ateliers 

van Cuypers en Stolzenberg geves-

tigd. Het was de periode van de neo-

gotiek waarin werd teruggegrepen op 

de vormentaal van de middeleeuwen. 

Om de vele opdrachten te kunnen 

vervullen, hadden de kunstenaars 

tientallen werknemers in dienst die 

zich specialiseerden in het vervaardi-

gen van onderdelen voor talloze alta-

ren, preekstoelen, communiebanken, 

beelden en andere doorgaans kerke-

lijke objecten. 

Deze gepolychromeerde Pietà werd 

geleverd met bijpassend voetstuk 

met de kenmerkende, neogotische 

motieven. In het midden is een 

geschilderde afbeelding van het 

met doornen gekroonde hoofd van 

Christus. Volgens de overlevering 

immers zou Veronica het gelaat van 

Christus tijdens diens kruisgang heb-

ben afgedroogd waarop Jezus als 

beloning een afdruk van zijn gezicht 

achterliet in de doek die zij hiervoor 

had gebruikt. 

zuster Regina Mattens o.p.

(DCKK)
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