Nood doet
bidden

In januari 1926 brak tussen Grave en Nederasselt de dijk door.
Het land van Maas en Waal liep onder water. Dorpen stonden
blank; mensen en vee vluchtten naar hoger gelegen delen. Ook
in kerken vonden zij asiel. Volgens de overlevering leek de kerk te
Balgoy meer op een beestenstal dan op een godshuis!
Bergharen werd ook getroffen. Hier werd de Kapelberg een toevluchtsoord. Nood leert bidden en de pastoor zorgde er daarom
voor dat op deze heuvel een tentje werd geplaatst en een tafel
die dienst deed als altaar. Met bootjes kwamen de parochianen
naar het terrein en vonden in gezamenlijk gebed troost en kracht
in hun benarde situatie.

Van de 14e tot halverwege de 17e
eeuw was de Kapelberg - die vanwege
de molen die daar staat ook wel de
Molenberg wordt genoemd - een centrum van Mariadevotie. In een veldkapel stond een beeld van Maria met de
gestorven Christus op schoot. ‘Onze
Lieve Vrouw ter Nood Gods’ werd
zij genoemd. Tijdens de reformatie
echter werd de kapel gesloopt en het
genadebeeld vond een veilig onderkomen in Hernen. De Kapelberg bleef
zijn aantrekkingskracht houden als
een heilige plek waar men gesterkt
weer vandaan kwam. Inmiddels
groeide er een lindeboom vanwaar
heilzame kracht zou uitgaan. Deze
boom - de koortsboom - is in 1964
geveld door de storm.
In de gebeurtenissen rond bovenvermelde watersnoodramp zag de
pastoor van de Bergharense parochie

aanleiding om de Mariaverering nieuw
leven in te blazen. De tijd bleek er rijp
voor en groot was de vreugde toen
het beeld van Onze Lieve Vrouw ter
Nood Gods in 1927 werd teruggebracht naar Bergharen en een plaats
kreeg in de parochiekerk. Pas op
27 mei 1939 werd het overgebracht
naar een bescheiden veldkapel op de
kapelberg. Deze kapelletje maakte
in 1948 plaats voor een grotere,
halfopen kapel met aan weerszijden
een vrijstaand kaarsenkapelletje.
In de gekroonde kapel staat een
replica van het genadebeeld dat na
verloop van tijd uit veiligheidsoverwegingen weer in de parochiekerk werd
geplaatst.
De Kapelberg is niet meer per boot
bereikbaar, maar menig wandelaar en
fietser weet de weg naar Onze Lieve
Vrouw ter Nood Gods te vinden. Ook
groepen bedevaartgangers uit omliggende plaatsen komen naar deze
plek. Zo was in het Bisdomblad van
april j.l. te lezen dat een grote groep

pelgrims uit Wychen en omliggende
dorpen jaarlijks de tocht naar de
Kapelberg maakt.
Rond de heuvel ligt een park. Hier
vindt men, op veertien bakstenen
muurtjes met pannendakjes, keramische, geglazuurde reliëfs die de verschillende fasen van Jezus´ lijdensweg uitbeelden. Vanwege het materiaalgebruik past de kruisweg heel
mooi In deze natuurlijke omgeving en
versterkt er de gewijde sfeer van het
bedevaartsoord.
De kruiswegstaties zijn vervaardigd
door de Heumense kunstenaar
Jacques Maris (1900-1996) van wie
in de regio maar ook daarbuiten, nog
veel meer (beeldhouw)werken te vinden zijn. Zijn atelier te Heumen is nog
steeds in tact. Het is als museum
ingericht en een bezoek aan dit bijzondere ateliermuseum is zeker de
moeite waard.
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HH Martinus en Barbara

Alem

H.Hubertus

Kerkdriel

H.Martinus

Ammerzoden
H.Willibrordus

Hedikhuizen
H.Lambertus

Heusden

H.Catharina

Herpt

Velddriel

H.Martinus

Hedel

H.Willibrordus

Bokhoven
H.Ant.Abt
(o.praem)

H.Catharina

Engelen

Vlijmen

H.Lambertus
(o.praem)

H.Joh.Geboorte

Elshout

Waspik
H.Bartholomeus
H.Theresia

Waalwijk

H.Joh.de Doper
H.Clemens
H.Ant.v.Padua

Kaatsheuvel

H.Joh.de Doper
HH Martelaren v.Gorcum

Loon op Zand

H.Joh.Onthoofding

De Moer

H.Joachim

De bisschop heeft zijn
keuze gemaakt, nu de
parochies nog

er tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel
altijd een soort competitie geweest.
Het veel oudere maar kleinere Loon op

De traditionele parochie is voorbij. De

Zand heeft het gemeentehuis al naar

parochiële kerk die vast zit aan de eigen

Kaatsheuvel zien gaan. Het kiezen van

woonplaats is vergrijsd. Grenzen die altijd

de hoofdkerk is hier dus ook een gevoelig

afgebakend waren, zijn nu vervaagd. Met

punt. Er is moed voor nodig om te kiezen

het nieuwe beleidsplan sluit de bisschop

voor één centrale plek. Niet kiezen is ook

in zekere zin aan bij een beweging die

kiezen, maar dan kun je niet sturen. Bij

toch al gaande was. De Nieuwe Parochie

een actieve rol in het proces, houd je de

is het antwoord op deze maatschappelijke

initiatieven bij jezelf. Of dat extra tijd kost is

tendens. Daarbij blijft de kerkjuridische

maar de vraag. Belangrijk is de saamhorig-

structuur overeind, dat is een eis vanuit

heid in het pastorale team. Inhoudelijk moet

Rome. Nu de bisschop de grote lijnen heeft

zij eensgezind zijn en er moet rekening wor-

uitgezet, weten we op welke basis we de

den gehouden met elkaars capaciteiten en

Nieuwe Parochie moeten vormen en hoe

interesses.

we de samenwerking moeten organiseren.
Nu er een duidelijke structuur ligt, zijn de
parochies aan zet om te kiezen. Voor de

zuster Regina Mattens o.p. (DCKK)

Rossum-Hurwenen

H.Martinus

Nieuwe Parochie Kaatsheuvel betekent dat
een samengaan van de parochies Loon op
Zand, Kaatheuvel en De Moer. Historisch is

Pastoor-deken Ron van den Hout

H.Joh.Apostel

Drunen

H.Lambertus

Haarsteeg

Vliedberg

H.Lambertus

Nieuwkuijk

H.Joh.Geboorte

Godd.Voorz.

Knelpunten
benaderen als
kansen

Met de recente fusie in 2002 tussen drie
parochies in Kaatsheuvel nog in het achterhoofd, weet vice-voorzitter Jan Janssen dat
er na een periode van strubbelingen, prima
vormen van samenwerking kunnen ontstaan.
Veel pastorale activiteiten gebeuren door
parochianen die voorheen afzonderlijk opereerden. Janssen: “Ondanks de vele teleurstellingen die we als katholieke gemeenschap
in Nederland momenteel moeten incasseren,
blijven velen de handen uit de mouwen steken. In Kaatsheuvel is er nog steeds een grote groep van ongeveer 400
vrijwilligers.” Het is volgens hem de kunst dat de toekomstige nieuwe
parochiaan nauwelijks in de praktijk iets gaat merken van de wijziging,
of sterker nog, “zij moeten er door de fusie zelfs op vooruit gaan.”
De organisatiestructuur is vastgelegd. Zaken als de naamgeving, de
keuze van de hoofdkerk, de plaats van het secretariaat, de woning
van de pastoor, het vormen van het bestuur en de samenwerking
op werkgroepniveau komen nu aan de orde. Juist de werkgroepen
zijn actiegericht. Die brengen in juni dan wel juli 2010 een gezamenlijke beleidsnotitie uit over administratie, financiën en vastgoedbeheer. “Ik zou dus niet zozeer in knelpunten willen denken.
Er liggen nog zaken open, ook emotionele zaken. Daarom willen
‘Een duik in het diepe’ is de fusie volgens Peter
we zorgvuldig te werk gaan en zorg dragen voor goede commuLuijckx, pastoor van Loon op Zand. Als verantwoornicatie via de website, het kerkblad, het vrijwilligersblad en de
delijke voor het dagelijkse leven in de parochie ziet
regionale pers.”
hij de grote uitdaging voor zich om het evangelie van
Jezus Christus in praktijk te brengen. Luijckx: “De
apostelen deelden alles. Voor ons geldt dat ook als
wij één zijn in geloof en met elkaar beleid maken.
Vanuit die evangelische grondslag weet je dat je iets
moet verliezen, om het weer te vinden. Immers, ‘Wie
zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden’ zegt Jezus. Met de
Nieuwe Parochie zullen we een stukje van het ‘oude
Godsdienstsocioloog Theo Schepens is als pastoraal wervertrouwde’ verliezen, maar in ons katholieke geloof
ker lid van het nieuwe pastorale team. “Als ik zeg dat de
mogen we optimistisch zijn. Net zo verschillend als de
kleinste kerk groot genoeg is als hoofdkerk, is dat ongeapostelen waren, zo zijn er in de parochies in de Moer,
twijfeld tegen het zere been. Maar wie de teruggang in
Loon op Zand en Kaatsheuvel verschillende culturen en
het kerkbezoek serieus neemt, zal moeten erkennen dat
heeft iedere gemeenschap haar eigenheid. Dat mag niet
een klein intiem kerkje voor 300 mensen straks groot
verloren gaan.” Krachtenbundeling houdt volgens Luijckx in
genoeg is, niet alleen in de parochies Kaatsheuvel, Loon
dat er meer professionele aandacht voor de speerpunten
op Zand en De Moer, maar overal in ons bisdom.” De
komt. Nu liggen die nog allemaal bij hem. De bedoeling is
(geringe) bereidheid om naar de kerk in een ander dorp te
dat teams die gaan trekken en dat er mensen met expertise
gaan zegt volgens Schepens iets over de ‘mate van het
bij betrokken worden: “Door actief de speerpunten te behargeloof’. “Het is vanuit een luxe positie gedacht om bintigen, hopen en bidden wij voor een nieuw elan, zodat wij
nen 500 meter een kerk te willen vinden. Als men voor
met elkaar een geloofsgemeenschap vormen en er een nieuw
Onze Lieve Heer geen grotere afstand over heeft, is er
parochieleven kan ontstaan in de toekomst.”
sprake van weinig geloof. Te vaak hoor ik pastores zeggen dat hun parochianen beslist niet in een ander dorp
naar de kerk willen gaan. Ze zouden hen daartoe juist

Evangelische
grondslag

Vijf jaar reserve
Het opgaan van parochie Loon op Zand in de Nieuwe
Parochie, ziet penningmeester Frans Oosterwaal met
lede ogen aan. Drie heel verschillende, maar ook
mooie parochies moeten ook financieel samengaan
met elkaar. In zijn parochie herkent hij het ‘Lam Gods
dat naar de slachtbank gevoerd wordt’, het is namelijk
een beetje ‘gek’ om het te slachten. Maar de tijd waarin
wij leven vraagt actie om vernieuwd parochieleven te
waarborgen. Middels een reservefonds zou het kapitaal
van Loon op Zand voor vijf jaar gewaarborgd moet blijven
wat Oosterwaal betreft: “Het is belangrijk te weten waar
het geld blijft, dus we zouden het moeten oormerken. Na
vijf jaar is de fusie beter ‘verkoopbaar’, want men is naar
elkaar toe gegroeid. Daarna kan het geld aan de hoofdrekening worden toegevoegd.” De fusie brengt vragen en onzekerheden met zich mee, ook waar het bijvoorbeeld gaat om huisvesting van de pastoor. “We zullen alles goed bespreken, ons
hart volgen, maar ook praktisch moeten denken.” De aanpak
die Oosterwaal voorstaat ligt in eerste instantie op persoonlijke
vlak. “We leven met elkaar, ook in geloof. Vanuit die verhoudingen kun je het beste overleg plegen en de fusie ingaan.”

Appèl op bereidheid

moeten oproepen.” “Natuurlijk
zitten er aan een fusie ook
nadelen, dat weet iedereen.
Maar parochies die langzamerhand doodbloeden, daar
heb je ook niets aan. Het
gaat erom de voordelen te
maximaliseren en de nadelen te minimaliseren.” Als
voordelen van een fusie ziet
Schepens dat je “samen
meer kunt dan alleen, bijvoorbeeld een gezamenlijke MOV-groep of ziekenbezoekgroep. Een
nadeel zou het zijn, als door fusie vooral in kleinere dorpen kerken
gesloten zouden worden. Dat moet je zien te voorkomen.”

Het ‘mooie’
herontdekken
Jan Groos is al sinds acht jaar pastoor in Kaatsheuvel.
De samenvoeging van juist deze parochies was voor
de handliggend volgens hem: “Tegelijkertijd beoogt de
bisschop met dit plan een intensivering van het pastoraat”. De nieuwe setting houdt in dat er moeilijke paden
betreden moeten worden met de speerpunten. Er worden weinig huwelijken gesloten en het aantal doopsels
loopt terug. “Evengoed blijft er een goede reden om
het evangelie naar de mensen toe te brengen. Daarin
moeten we wel vindingrijk worden. De oude volkskerk
is nog maar zwakjes aanwezig.” Terecht ijvert de bisschop volgens pastoor Groos voor evangelisatie,
wetend dat het merg van de gemeenschap zwak is en
er ‘machtige andere zaken zijn’ die in de plaats van
het geloof dreigen te komen. De Nieuwe Parochie
moet volgens hem sporen met het aloude geloof
in Brabant. Groos: “Het Vaticaanse Concilie heeft
geen ander geloof gebracht voor wie echt de moeite
neemt de teksten zelf te lezen, wat tegenwoordig
dankzij internet gemakkelijker is geworden. We
hebben een goed samenhangende waarheidsboodschap, al moet dat door velen weer herontdekt worden. We moeten oppassen geringschattend te spreken over de Kerk en de gelovigen van
vroeger. Hun geestkracht, trouw, gehoorzaamheid en energie waren indrukwekkend.”

Het Getijdengebed:
stem van de Kerk
Wilt u meer
informatie
over dit
dekenaat?
Plebaan-deken Heusden-WaalwijkZaltbommel: C.F.M. van den Hout
Telefoon: 073 599 12 16
E-mail: f2hcvdhout@hetnet.nl

Het gebed heeft in de Kerk een centrale plaats; het gebed is de
adem van een christen. Er zijn vele verschillende persoonlijke,
gemeenschappelijke en universele gebeden. Er bestaan smeekbedes, lofprijzende en dankzeggende gebeden. Er zijn verschillende
gebedshoudingen, momenten van gebed en plaatsen om te bidden.
In deze bijdrage schenken we aandacht aan het gemeenschappelijk
gebed van de Kerk.

april 2010. Artikelen mogen vrij worden overgenomen in parochiebladen.
Adres redactie:
Parade 11, 's-Hertogenbosch.
Telefoon: 073 6125488
Fax: 073 613 6850
E-mail: redactie@bisdomblad.nl

Met parochianen:
•	gezamenlijk de lauden bidden voor een
ochtendmis of de vespers voor een
avondmis
•	de lauden of vespers integreren in de
eucharistieviering
•	een plechtige (gezongen) vespers aan de
vooravond of op de avond van een hoog-

Vertrekken vanuit vertrouwen
“Met enige argwaan en veel vragen.” Zo stapte Willy Beser, penningmeester van
parochie De Moer, in het proces de vorming van de Nieuwe Parochie Kaatsheuvel. De
Moer is een kleine plaats met ongeveer 500 inwoners en een hoge betrokkenheid.
“Voor parochie De Moer is het belangrijk om de viering op de zondag te behouden”,
legt Beser uit. “Nu spant het erom of die kunnen vasthouden. Wij moesten al eerder
een viering inleveren.” Van de andere kant is hij realistisch: “Momenteel bezoeken
gemiddeld 70 parochianen de heilige mis, maar als je honderdvijftig euro aan stookkosten moet terugverdienen op 10 kerkgangers, is dat niet haalbaar.” Beser vergelijkt het fusietraject met een trein die is gaan rijden: “We zijn vertrokken en we
hebben nu een paar ‘haltes’ gehad. Het vertrekpunt, het vertrouwen is gewonnen.
De speerpunten zijn besproken en nu buigen we ons over het kerkonderhoud en
het overgaan naar één boekhoudsysteem: Navision.”

Of kijk op
www.bisdomdenbosch.nl

Uitgave uit het BisdomBlad 's-Hertogenbosch

Tijdens de Jubileumreis naar Rome,
vorig jaar bij de afsluiting van het
Evangelisatieprogramma, vierden de
pelgrim de vespers in de kerk van
Santa Maria Maggiore.

Het officiële Gebed van de Katholieke Kerk

Het vernieuwde getijdengebed kent ver-

heet “Officium Divinum”, het Goddelijk

schillende gebedsuren door de dag heen:

Officie. In boeken en bepalingen wordt

Het morgengebed (lauden), de lezingen-

vooral “Liturgia Horarum” genoemd wat

dienst (de metten, voorheen een nachte-

letterlijk “Liturgie van de Uren” betekent,

lijke wake welke nu op ieder moment van

Met vrijwilligers:

wat in het Nederlands vertaald is met

de dag gebeden kan worden), het gebed

•	aan het begin of einde van vergade-

Getijdengebed. Het Officie is de dagelijkse

overdag (de terts, sext en noon waaruit

ringen en bijeenkomst gezamenlijk

lofzang, waardoor de tijd - heel de dag en

een keuze gemaakt kan worden), het

een van de gebedstijden bidden.

nacht - geheiligd wordt door lofprijzing van

avondgebed (vespers) en de dagafsluiting

Bijvoorbeeld aan het einde van een

God. Het Officie is de stem van de Kerk die

(completen).

Kerkbestuursvergadering of koorrepetitie

God in het openbaar looft.

Kaatsheuvel telt ca. 15.000 inwoners waarvan 12.000 parochiaan
zijn. Loon op Zand heeft ca. 7.500 inwoners met 4.200 parochianen
en in De Moer is vrijwel elk van de 500 inwoners als parochiaan
bekend.
Het pastorale team van pilotparochie Kaatsheuvel bestaat uit Peter
Luijckx (pastoor), Jan Groos (mede-pastor) en Theo Schepens (pastoraal werker). De naam ‘Kaatsheuvel’ voor de Nieuwe Parochie is
overigens onder voorbehoud.
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•	vespers voor de overledene gebruiken
als avondwake

de completen (dagafsluiting) bidden.
De twee voornaamste gebedsuren zijn de

Waar het officie strikt gebedsritme eens

lauden en de vespers, het morgengebed

Het is goed om er eens bij stil te staan dat

uitsluitend aan de kloosterlingen en pries-

en het avondgebed. Deze zijn ook het

er dagelijks over de hele wereld klooster-

ters toebehoorde heeft Vaticanum II bena-

meest geschikt om in de parochie vorm te

lingen, priesters en gelovigen - in groeps-

drukt dat het getijdengebed het gebed van

geven.

verband of alleen - het getijdengebed bid-

de hele Kerk is. “Het verdient aanbeveling

In het kort

feest

den. Laten wij ook deze stem van de Kerk

dat ook de leken het Goddelijk Officie bid-

De opbouw van de het getijdengebed kent

versterken door het getijdengebed in de

den, ofwel samen met de priesters, ofwel

een duidelijke structuur zoals bijvoorbeeld

parochies een plaats te geven en zo God

onder elkaar, of zelfs ieder voor zich” (SC

in de vespers: openingsvers, hymne, psal-

te loven.

100). Deze uitnodiging aan de gelovigen

modie, schriftlezing, lofzang uit het evan-

om het getijdengebed mee te bidden vindt

gelie, slotgebeden, onze Vader, afsluitend

steeds meer gehoor.

gebed, wegzending en zegen. De kern van

Diocesane commissie Liturgie

de getijden wordt gevormd door de psalGelovigen kunnen individueel hun bin-

men welke verdeeld over een cyclus van

nenkamer binnengaan om daar in het ver-

4 weken. Het hoogtepunt is echter de lof-

Ter bevordering van het bidden van de getijden

borgene de getijden te bidden. Er zijn ook

zang uit evangelie: in het morgengebed van

door parochianen heeft de Nationale Raad

gelovigen die gezamenlijk de verschillende

Zacharias en in het avondgebed de lofzang

voor Liturgie in 2005 voor de Nederlandse

gebedsuren bidden, naar Christus woor-

van Maria.

Kerkprovincie een “Klein Getijdenboek” gepubliceerd. Ook heeft de NRL een “Getijdenboekje

den: “Waar er twee of drie in mijn naam
bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden”

Hoe kan het getijdengebed in de parochie

(Mt.18, 20).

vorm worden gegeven?
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voor kinderen” uitgegeven.

