zeer glad voorhoofd. zijn gezicht kent geen
rimpels of onregelmatigheden en wordt
gesierd door een bescheiden blos. Zijn
neus en mond zijn volmaakt gevormd.
Zijn volle baard heeft dezelfde kleur als
het haar. De baard is niet lang en in het
midden gevorkt. Zijn aanblik is eenvoudig
en volwassen met groenblauwe heldere
ogen. (...) Zijn schoonheid overtreft die
van alle mensenkinderen.
De gelijkenis met Psalm 45: 3 ‘Gij zijt
schoner dan de mensenkinderen”, is
treffend.

Diptiek met het hoofd van Christus en de Lentulus brief. Laat 15de of vroeg 16de eeuw.
Museum Catharijneconvent, Utrecht.

Christusrelieken; een tastbaar bewijs
van zijn bestaan.
Aan het begin van de 14de eeuw, komt
Veronica door de groeiende aandacht
voor Zijn lijden, in de literatuur en in
de in die tijd opgevoerde passiespelen,
op de Via Dolorosa terecht. Daar reikt
de medelijdende Veronica de voortzwoegende Christus haar zweetdoek
aan. Zij ontvangt zijn portret retour.
In verhalende voorstellingen leeft
Veronica in de zesde van de kruiswegstaties voort.
In devotioneel opzicht zoomen de late
middeleeuwen steeds verder in op de
voorstelling, totdat er niets meer overblijft wat de aandacht van de gelovige af
kan leiden. De doek maakt zich los uit
de handen van Veronica en het hoofd
van Christus maakt zich los van de
zweetdoek: zo ontstaat bij de uitgaan
van de middeleeuwen de ´Devotie
tot het Ware Aanschijn´. Rond 1400
worden er lijdenstrekken toegevoegd.
Christus draagt een doornenkroon.
De doek komt uiteindelijk in Rome
terecht en wordt daar in de Sint Pieter
bewaard.
Aan het begin van de 13de eeuw wordt
het kostbare reliek voor de eerste keer

getoond aan de steeds maar groeiende
groep pelgrims, die de heilige stad
aandoet.
Christus’ beeltenis verspreidt zich via
de vele souvenirs en pelgrimsinsignes over het hele Christendom. Na
1300, het Heilige Jaar, behoort Rome,
samen met Jeruzalem en Santiago de
Compostela tot de drukst bezochte
pelgrimsoorden. Door haar enorme
populariteit verankert het Vera Ikon
zich stevig in het repertoire van de
kunstenaar.
In dezelfde periode waarin de devotie
tot de doek van Veronica tot bloei komt,
duikt er een beschrijving op van een
Romeins stadhouder Publius Lentulus.
Hij legt tegenover de Senaat getuigenis af over het optreden van Christus.
In dit ´Epistula Lentuli´ wordt het
gelaat van Christus zeer gedetailleerd
beschreven.
Hij is slank en schoon van postuur; hij
heeft een eerbiedwaardig gelaat (..). Zijn
haar heeft de kleur van een onrijpe avellaanse noot en is sluik ongeveer tot aan
zijn oren, vanaf de oren krult het een
beetje en is het donkerder, glanzender en
het waaiert uit tot over de schouders; de
scheiding zit in het midden op de manier
van de Nazareners. Hij heeft een vlak een

t
a
a
n
Deke
n
i
e
t
s
n
e
v
a
R
s
Os
Uden
Oijen

Lith
Lithoijen

Suzette van ’t Hof
Diocesane Commissie Kerkelijke Kunst

etr u
P
t
S
e
i
h
c
o
r
Nieuwe Pa

s

Par.Geffen

Macharen
Haren

Par.Oss

Berghem

Oss

Geffen

DemenDieden
DeursenDennenburg
Ravenstein Neerloon
Huisseling

Overlangel

Herpen

Par. Ravenstein

Zuid

Schaijk
Nuland

Reek

Heesch
Vinkel

Nistelrode

Zeeland

Par.Uden

Vorstenbosch

Uden
Odiliapeel
Volkel

Boekel

Jezus Christus kennen,
beminnen en navolgen

zoals doop- en huwelijksvoorbereiding, krijgen nieuwe vormen binnen de

Al een heel aantal jaren maak ik in

‘speerpunten’. Een aantal dingen zal

Frankrijk zijdelings kennis met ‘La Nouvelle

voor veel mensen even wennen zijn.

Paroisse’, letterlijk: ‘De Nieuwe Parochie’.

Maar de bedoeling is, dat dit het leven

Samen met veel anderen heb ik zien aan-

in geloof in de verschillende kernen van

komen dat dit proces van samenvoeging en

de parochie gaat vitaliseren en aanstu-

samenwerking ook in onze streken nood-

ren. Bovendien leert de ervaring, dat niet

zakelijk zou gaan zijn. Nu is het dan zo ver.

iedere verandering een verslechtering is,

Net als in Frankrijk dekt de term ‘Nieuwe

ook niet als de kwantiteit lijkt af te nemen.

Parochie’ een grotere lading dan het lijkt.

We streven naar kwaliteit met als missie

Het gaat immers niet alleen territoriaal

‘Jezus Christus kennen, beminnen en navol-

om een nieuwe indeling van parochiegren-

gen’. Omdat we willen groeien in geloof en

zen, maar ook om een vernieuwing van

geloven in groei.

het pastoraat rond de inmiddels bekende
‘speerpunten’. Daarbij verkeren we in de

Het citaat uit de Lentulusbrief is af komstig uit de

gelukkige situatie, dat in het hart van de

Schilderijencatalogus van het Catharijneconvent.

nieuwe parochie, tegenover de parochie-

Voor bijbelcitaten is de Willibrordvertaling gebruikt.

kerk, een geheel nieuw parochiecentrum in
gebruik genomen wordt. Alle administratie
en gebundelde pastorale activiteiten gaan
daar plaatsvinden. Vertrouwde praktijken,
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Teeffelen

MarenKessel

De Lentulusbrief is weliswaar een
regelrechte vervalsing, maar de verspreiding van dit tekstuele ikoon valt
niet meer te stuiten. De kunstenaars
kunnen met dit signalement van
Christus prima uit de voeten. Het door
Lentulus geschetste beeld zal, enigszins aangepast aan de tijd en de smaak
van de kunstenaar, tot in onze tijd het
portret van Christus blijven.
Of Christus gelijkenis daadwerkelijk
goed getroffen is, weten we niet. We
kunnen het alleen maar hopen. Het
antwoord op deze vraag ligt aan het
einde van onze reis, als we voor God  
staan, zoals Paulus schrijft aan de
Christenen van Korinthië: ‘Want nu
zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot
aangezicht. Nu ken ik onvolkomen,
maar dan zal ik ten volle kennen, zoals
ik zelf gekend ben.’ (1 Kor. 13:12)
Christus is immers, volgens
dezelfde Paulus in een brief aan de
Kolossenzen, ‘het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele
schepping’. (Kol. 1:15)

Megen

Pastoor-deken Theo van Osch

Venhorst

Vlnr: Ine van den Berg, Frans van de Wiel,
Betsie van der Wijst-Ruys en diaken Pieter Raaijmakers.

Accent op
liturgie
Volgens diaken Pieter Raaijmakers heeft het
geen zin om mensen in de waan te laten dat
de vorming van de Nieuwe Parochie de uitkomst zal zijn van een puur democratisch proces. “We hebben in Uden een fusie achter de
rug waar we geprobeerd hebben om iedereen
‘binnen boord’ te houden, maar dat is niet
helemaal gelukt. Niet iedereen blijkt tenslotte
voldoende tot zijn recht te kunnen komen
in de nieuwe situatie.” Raaijmakers ziet de
nieuwe fusie als een ‘noodzakelijk kwaad’
waar natuurlijk ook positieve effecten aan verbonden zijn. Overduidelijk
bijvoorbeeld is het effect van de samenvoeging van de koren bij uitvaarten. “Waar ik vroeger met de drie kleine koortjes wel eens dacht ‘kon
ik nu maar een CD’tje opzetten’, kun je nu hartstikke goed voor de
dag komen”. Verder stelt Raaijmakers dat de Kerk toch een beetje in
de marge van de samenleving terecht gekomen is. “Waar ze vroeger
natuurlijkerwijs overal mee verbonden was en zelfs initiatiefneemster
op gebieden als onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen,
ligt het accent nu vooral nog op de liturgie. De rol die de Kerk destijds in de samenleving speelde is grotendeels overgenomen door
rijksinstellingen. Dat is op zich goed maar het doet wel iets met
“In theorie is het een hele kluif. De praktijk moet
de betekenis van de Kerk in de samenleving.” Als speerpunthouhet maar uitwijzen”, meent pastoor René Aarden
der in de parochie voor ‘Kerk en Samenleving’ ervaart hij goede
van Boekel. De parochiële samenvoeging vraagt van
contacten met de sociale dienst van Gemeente Uden. En hoewel
het pastorale team net zoveel aanpassing als van
oecumene moeilijk ligt - “een middenweg vinden is niet echt een
de parochianen. “Iedereen moet zich aanpassen.
optie” - wordt er jaarlijks een thema-avond in dit kader georganiEr zullen andere leden in het pastorale team komen
seerd. “Want de contacten die je met de moslims en de andere
en er zal als team worden samengewerkt. Het plan
christelijke kerken opbouwt, komen vroeg of laat toch van pas”.
is om binnen niet al te lange tijd te gaan rouleren.
De mensen moeten dan niet vreemd opkijken als ze
vaker een ander gezicht zien, maar uiteindelijk moet dat
niet uitmaken.” In Boekel is de geloofsgemeenschap
zowel ‘behoudend’ als ‘meegaand’, volgens Aarden. “Er
is een aarzelende houding ten opzichte van de Nieuwe
Parochie, maar de kerkbetrokkenheid is hoog, met zo’n
500 tot 600 wekelijkse kerkgangers.” Zelf is hij positief
over de ontwikkeling naar meer uniformiteit bij het toedienen van de sacramenten en het vieren van de liturgie.
Op langere termijn verwacht de 44-jarige pastoor het
gevaar dat er ‘herderschap verloren gaat’. “Priesters moeten eigenlijk een soort ren- en drafpaarden zijn om er voor
Betsie van der Wijst-Ruys is pastoraal assistente in de pasiedereen te kunnen zijn. In 2020 telt deze Nieuwe Parochie
torale eenheid Odiliapeel-Volkel-Zeeland. “Met de vorming
waarschijnlijk twee priesters en een halve diaken”, voorspelt
van de Nieuwe Parochie, hebben we profijt van de eerdere
Aarden.
vorming van de pastorale eenheid. Daar kwamen wezenlijke verschillen aan het licht die nu ook weer ter zake
doen. Er zijn altijd parochianen die ‘afhaken’, die moeilijk
kunnen accepteren dat aanpassingen en veranderingen

Iedereen moet
zich aanpassen

Profiteren van
eerdere fusies en
vertrouwen op Hem

Parochie Venhorst
verwend?
Dat parochie Venhorst alsnog bij decreet van
8 september 2009 tot dekenaat Uden ging
behoren, kwam voor secretaris van het kerkbestuur Frans van de Wiel als een verrassing.
Eerder behoorde Venhorst, net als Boekel, tot
dekenaat Gemert. Vanuit moederparochie Boekel
is in 1934 in de Boekelse Peel de parochie H.
Jozef opgericht. De huidige parochie met ongeveer
1670 zielen is volgens Van de Wiel een ‘vooruitstrevende parochie’, die vanaf 1986 tot 1 oktober 2007
onder leiding stond van pastoor Mgr. Van Velthoven.
“Na zijn emeritaat heeft hij tot nu toe nog alle misvieringen en pastorale bedieningen verzorgd. In de
kerk hebben we geen koster, geen bloemist etcetera,
want de 83-jarige monseigneur doet alles zelf”, aldus
Van de Wiel. De parochie is volgens hem wel ‘verwend’
met vaste tijden van twee missen in het weekend, zeker
als men dat vergelijkt met parochies in het aangrenzende
dekenaat Sint Anthonis. Dat de fusie onontkoombaar is,
heeft volgens Van de Wiel te maken met het priestertekort.
Vragen als “Blijft de kerk open?” en “Kunnen we de zondagse hoogmis om tien uur vasthouden of moeten we hiervoor
vijf kilometer rijden naar Boekel?” bereiken hem veel vanuit de
parochie. Zelf is hij benieuwd hoe het motto “Groeien in geloof,
geloven in groei” verder gestalte krijgt: “Enfin, de toekomst zal
het ons leren.”

noodzakelijk zijn. Ook nu moeten we in acht nemen dat we nooit
voor iedereen zullen worden wat er verwacht wordt. Waar het
op aankomt, is veel te bidden voor eenheid, verdraagzaamheid,
begrip en vertrouwen.” Van der Wijst stelde zich positief op bij
de eerste besprekingen over de Nieuwe Parochie: “Gaandeweg
wisselden mijn gedachten van ‘dat gaat lukken’ tot ‘hoe zullen
de parochianen zich voelen en weten zij nog wáár ze nu eigenlijk
bij horen’?” De parochianen mogen volgens haar niet uit het oog
worden verloren, maar dat geldt vooral ook andersom: de parochie
moet zichtbaar blijven. “Er zal hard aan gewerkt moeten worden
om ‘er te zijn waar men als parochie dient te zijn’. En we moeten
niet denken dat we dat op eigen kracht kunnen. Het is Zijn barmhartige liefde die inspireert en helpt. Daarom moeten we sterk zijn:
meevoelen met elkaar, maar ook duidelijk zijn in waar we samen
voor staan en wat we willen bereiken.”

Het geloof blijven
uitspreken
Marjolijne Koomen geeft samen met haar man en diaken
Raaijmakers huwelijksvoorbereiding aan aanstaande
echtparen. “Ons brengt het geloof en deelname aan de
geloofsgemeenschap inzicht, richting, vertrouwen en
steun, maar bovenal is het een weg naar levensgeluk.
Dat is te mooi om voor jezelf te houden en dat motiveert mij om mij in te zetten voor de parochie en aanstaande bruidsparen”, vertelt zij met overtuiging. Ook
in de Nieuwe Parochie hoopt zij een bijdrage te kunnen
leveren aan gelukkige, sterke huwelijken, waarin ‘de
liefde een gave voor elkaar is’. Koomen: “Omdat we
per saldo kleinere gemeenschappen zijn geworden
kunnen we door de vorming van de grotere Nieuwe
Parochie het geloof naar elkaar blijven uitspreken.
We kunnen het samen blijven vieren en doorgeven.
Dat is makkelijker dan alleen. Bovendien geeft het
een nieuwe impuls en biedt het kansen om naastenliefde, gebed en de voorbereiding op de sacramenten te optimaliseren.” Omdat met het dalende
kerkbezoek ook het aantal vrijwilligers terugloopt is
het gezamenlijk organiseren van huwelijksvoorbereiding ‘gewoonweg noodzakelijk’ volgens Koomen.
Er zijn altijd knelpunten volgens haar, maar hoe
de samenwerking ook zal verlopen: “iets op
een ‘andere wijze’ doen betekent niet hetzelfde
als iets ‘verkeerd’ doen. We zijn mensen met
gewoontes, verwachtingen en idealen. Maar als
we ons bezinnen op het doel, Christus’ boodschap verkondigen, dan moeten we er samen
wel uit komen.”

Alles onder één dak
“Niet weer hè?” waren de eerste gedachten van Ine van den Berg, secretaresse van het parochiecentrum te Uden. Eind 2002 werd zij aangenomen door het bestuur van de Paulusparochie
en rolde vervolgens in een moeizame fusie. “Het is een gigantische managementfunctie naast
de pastorale taak. Mensen zitten in hun eigen wereldje, vastgeroest in hun eigen denk- en
geloofspatroon. Dat maakt het moeilijker dan fusies van bedrijven.” Van den Berg erkent de
angst dat het pastoraat en de parochianen te ver van elkaar af komen te staan. Onder meer
de bouw van een nieuw parochiecentrum moet dat bij de vorming van de Nieuwe Parochie
voorkomen. “Vanuit allerlei punten in Uden wordt er nu versnipperd gewerkt, straks kan dat
allemaal op één plek.” In het najaar moet de bouw gerealiseerd zijn en vanaf dan zal het
centrum -met twee grote zalen- bij uitstek een plaats zijn van samenkomst en samenwerking. Van den Berg ervaart het als een voorrecht er straks te mogen werken. In een tijd dat
de Kerk aan het ‘afbouwen’ is, is het bouwen van een centrum iets onverwachts. Toch is zij
realistisch met het oog op de aanstaande samenvoeging: “Iedereen weet dat het moet. Je
kunt je kop in het zand steken, maar de kerk groeit momenteel niet.”

L.J. van Santvoort Grafdelving

Wilt u meer
informatie
over dit
dekenaat?
Pastoor-deken Oss-Ravenstein-Uden:
Th.H.M.C.M. van Osch
Telefoon: 0413 262515
E-mail: parochiecentrum@rkkerk-uden.nl

Of kijk op
www.bisdomdenbosch.nl

Wij verzorgen:

Voor de parochianen

Voor vice-voorzitter van het Udense kerkbestuur Noud van der Heijden zijn de inspanningen die gemoeid gaan met het fusieproces vooral gericht op de gemeenschap: “Alles
wat je doet, doe je voor de parochianen.” Dat valt niet altijd mee: “De ene beslissing
valt goed, de andere niet.” In het begin had hij een zwaar hoofd in de samenvoeging. De
noodzaak ervan is geleidelijk tot hem doorgedrongen. Maar het echte ‘wringen’ moet
volgens hem nog komen. Het grootste probleem schuilt volgens hem in de financiën
op langere termijn: “Hoe houd je een vergrijzende parochie overeind?” De langere reisafstanden na schaalvergroting zijn volgens Van der Heijden relatief: “In Frankrijk moet
men verder rijden om naar de kerk te gaan. Dat is vergelijkbaar met onze buitengebieden. Bovendien zijn er nu al ouderen die wel naar de kerk willen komen, maar niet meer
kunnen. Je kunt er niet meer vanuit gaan dat er op elke hoek van de straat een kerk is.”
“Een belangrijk punt, juist nu al, is samenwerking”, meent Van der Heijden. ‘Carpoolen’
of de ‘kerktaxi’ zoals die nu in Helmond wordt opgestart, zijn concrete initiatieven om
die samenwerking onderling gestalte te geven.

•
•
•

Delven en dichten van graven
Op- en herbegravingen
Ruimen van graven en grafmonumenten

Voor meer informatie of een offerte kunt u contact
met ons opnemen.
Heischeutstraat 54 5345 VX Oss
E-mail: info@grafkelders.nl

Ook in het nieuwe
Parochie Centrum Uden

T: 0412 651676 F: 0412 625940
Internet: www.grafdelving.nl

Aannemingsbedrijf
Peerenboom Uden BV
Tel. (0413) 26 37 40
www.peerenboomuden.nl

Hoofdaannemer nieuwbouw
Parochie Centrum Uden

In het kort
Uitgave uit het BisdomBlad 's-Hertogenbosch
juli 2010. Artikelen mogen vrij worden overgenomen in parochiebladen.
Adres redactie:

De Nieuwe Parochie krijgt bij de oprichting de naam Sint Petrus en zal de voormalige
parochies uit Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland omvatten. Naast
pastoor-deken Theo van Osch bestaat het pastorale team uit de priesters René
Aarden, Tom Corstjens, Marcel Dorssers, Alain Holvoet, diaken Pieter Raaijmakers en
pastoraal assistente Betsie v.d.Wijst-Ruys.

Parade 11, 's-Hertogenbosch.
Telefoon: 073 6125488
Fax: 073 613 6850
E-mail: redactie@bisdomblad.nl

Op de website www.rkkerk-uden.nl verschijnt periodiek een speciale nieuwsbrief in het
kader van Nieuwe Parochie Sint Petrus. In de juni-editie wordt onder andere aandacht
besteed aan het mission statement, de naamkeuze, de bestuursvorming, het nieuwe
pastoraatteam en het beleid rondom de speerpunten, de opening van het nieuwe parochiecentrum en de bedevaart naar Lourdes in het kader van de Nieuwe Parochie.
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Gebouwd voor het leven!

€ 5 per vierkante meter. Bel nu gratis 0800-1314

www.natuurmonumenten.nl

www.basarchitectuur.nl
tel. 0413 – 36 56 00
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