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Sinds een tiental jaren staat de St. Jan
te Den Bosch vanwege een ingrijpende
restauratie in de steigers en dat is niet
de eerste keer in de geschiedenis van
zijn bestaan. Veel boeken, gewijd aan
de St. Jan, vertellen onder andere dat
muren, pilaren en gewelven in de loop
der eeuwen meermalen zijn beschilderd, gewit, bepleisterd en van aangebrachte lagen ontdaan. Zo verdwenen
allerlei schilderingen onder het witsel,
werden herontdekt, al dan niet overgeschilderd of definitief verwijderd.
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Berlicum
H.Petrus

Loosbroek
H.Servatius

Middelrode

All. Sacrament
(O.Praem)

Den Dungen

H.Jac. de Meerdere

SintMichielsgestel
H.Michael

H.Willibrordus

Dinther

Heel wat studies gaan vooraf aan een
restauratie. Het grondplan van de
kerk, de steensoorten, de bouwwijze
enzovoort: alle elementen worden
door architecten, historici en restaurateurs onderzocht. De resultaten
van voorgaande restauraties worden
eveneens grondig bestudeerd. Ook
wordt vastgesteld vanuit welke visie
men de restauratie wil verrichten. Wil
men het gebouw zoveel mogelijk in de
oorspronkelijke staat terugbrengen?
En wat is oorspronkelijk? Of gaat het
om het veilig stellen van de actuele

H.Servatius
(O.Praem)

Schijndel

H.Servatius
H.Paulus
OLV vd Rozenkrans

Gemonde

Mariaheide

OLV Moeder Goede Raad

Veghel

H.Lambertus
H.Hart v.Jezus
H.Joh.Evangelist

Wijbosch

H.Lambertus

Met de bouw van de St. Jan werd in
de 14e eeuw begonnen maar pas
twee eeuwen later was het werk voltooid. De verfraaiing van de kerk ging
echter door en waar nodig vond groot
onderhoud plaats. In 1629 kwam de
trots van Den Bosch in handen van
de protestanten die, zoals bekend,
een soberder uitstraling prefereren.
Veel schilderingen verdwenen onder
witsel en stof. In 1810 werd de St.
Jan, met dank aan Napoleon, aan de
katholieken teruggegeven. Sindsdien
vonden langdurige restauraties
plaats. Aan het einde van de 19e
eeuw werden op de gewelven middeleeuwse schilderingen ontdekt. Enige
jaren geleden zijn deze schilderingen
geheel gerestaureerd en nu dwingen
zij de bewondering af van de vele
bezoekers van de St. Jan.

Heeswijk

H.Servatius

De Eerde

Erp

H.Ant.Abt

Zijtaart

Olland

God
ziet alles
situatie, het behoeden voor (verder)
verval? In de kooromgang van de St.
Jan kan men op zes beeldschermen
de vorderingen volgen van de huidige
restauratie en zien hoe men, gebruik
makend van de nieuwste technieken
en materialen, te werk gaat.
Vanuit de kooromgang komt men in
het hart van de kathedraal. De ramen
in de prachtig gerestaureerde vieringtoren geven volop het zonlicht door.
In het midden van de vieringkoepel,
op 41 meter hoogte, is de beroemde,
gerestaureerde schildering van het
Alziend Oog te zien. De driehoek
waarin het Oog is geschilderd verwijst naar de Heilige Drie-eenheid;
de stralen eromheen benadrukken
diens goddelijkheid. In de keuze van
de voorstelling die in 1822 is aangebracht, is de invloed merkbaar van de
protestanten die zoveel jaren de St.
Jan in gebruik hadden. Ook oudere

lezers zullen zich nog de enigszins
dreigende waarschuwing herinneren
uit de oude catechismus: ‘God weet
en ziet alles, het goede maar ook het
kwade; Hij is alwetend’.
Het Alziend Oog is overigens geen
specifiek christelijk symbool. Het
heeft zijn oorsprong in Egypte waar
de zonnegod Horus op dezelfde
manier werd afgebeeld. Wie het
Alziend Oog in de St. Jan goed
bekijkt, zal niet alleen getroffen worden door de symboliek maar ook door
de frisheid van de schildering en de
menselijke weergave van het oog.
Meer dan de stelling in de catechismus past hier de vertrouwvolle psalm
139: ‘Gij kent mij Heer en gij doorschouwt mij; Gij kent mijn zitten en
mijn staan;… met al mijn wegen bent
U vertrouwd.’

zuster Regina Mattens o.p. (DCKK)

H.Martinus

H.Odulphus
H.Liduina
H.Ant.Avondmaal

De kracht van de Nieuwe
Parochie
Op 9 mei heeft Bisschop Hurkmans tij-

vijf voormalige parochies mag echter

dens een feestelijke eucharistieviering de

niet alleen maar een ‘bedrijfsmatige’

parochie van de heilige Oda opgericht en

reorganisatie blijven. Dan schiet ze haar

bevestigd. Het proces van samengaan van

doel voorbij. Wij hebben ervaren dat het

de parochies van het Centrum, Eerschot,

proces van samengaan ook een weg in

Nijnsel, Olland en Boskant is echter nog

geloof is geweest en dat nog steeds is.

niet af. Integendeel, parochie-opbouw

Een parochiepelgrimage. Het proces van

gaat altijd door. In de tijd die voor ons

samengaan hebben we ook in gezamenlijk

ligt, gaan we hier mee verder. Niet alleen

gebed gedragen, want als de Heer het huis

bestuurlijk, ook op pastoraal gebied zullen

niet bouwt, werken wij er tevergeefs aan.

we de zaken meer op elkaar moeten gaan

We hopen dat in de jaren die komen de

afstemmen. De samenwerking tussen de

Odaparochie steeds meer een eigen(tijds)

vijf kerken van Rooi wordt geïntensivieerd.

gezicht mag krijgen. De wapenspreuk van

Waar mogelijk, en soms zelfs noodzakelijk,

de Rooise Bisschop Bekkers is daarbij ons

zal die samenwerking snel concrete vormen

motto: “de liefde als wapen”. Ik spreek de

aannemen. Te denken valt dan bijvoorbeeld

wens uit dat ook op andere plaatsen in het

aan het opzetten van een gezamenlijke

dekenaat spoedig stappen gezet worden in het

huwelijks- en doopvoorbereiding en aan de

samengaan van parochies.

invulling van catechese voor jong en oud.

Keldonk

H.Martinus
De Goede Herder

H.Servatius

H.Ant.v. Padua

Son

H.Petrus

H.Ant.v. Padua

Boerdonk

Nijnsel

H.Rita

De vorming van een nieuwe parochie uit
14

Sint-Oedenrode

Boskant

Best

H.Servatius

H.Lambertus

Breugel

H.Genoveva

Neem
parochianen
mee in het proces
Als communicatiedeskundige, heeft lid van het parochiebe-

Stappen in geloof

Geloof in teams
"Als je van de Kerk bent, pensioneer je niet met je
65ste", stelt de 70-jarige Pastor Paul Rens die het
speerpunt 'Roeping en vorming' op zich heeft genomen. Geschoold door het leven gelooft Rens in het
nastreven van de eenheid 'opdat zij allen één mogen
zijn' waarvoor Jezus bidt in Johannes 17,21. "Ik geloof
niet meer zo sterk in eenmansposten. Ik geloof in teams,

stuur van Nijnsel Lambert Verhoeven, een communicatie-

want dan kun je het goede in de ander stimuleren en het

plan geschreven voor de parochie Heilige Oda. “Vanaf het

zwakke vergeven. Mensen zien of voelen het wanneer wij

begin af aan was het ons eraan gelegen duidelijk te maken

als eenheid naar buiten treden." Vorming van het geloofs-

dat de fusie ons menens was. Een aarzelende start moest na eerdere erva-

leven begint volgens hem in de 'thuiskerk'. De tijdsgeest

ringen worden voorkomen. Om mensen ‘mee’ te krijgen, werkt het niet om je

dwingt daartoe. Hij wil geloven in een goede samenwerking

boodschap te brengen met eenrichtingsverkeer. Je moet ze ook ‘halen’: als je

met het bisdom. Vanuit het beleidsplan 'Groeien in geloof en

denkt dat de mensen het allemaal wel zullen snappen, zit je op een doodlo-

geloof in groei', zijn voor ieder speerpunt deskundigen die de

pende weg. De Nieuwe Parochie zijn we samen en dat gevoel dient te worden

activiteiten in het veld mede willen dragen en ondersteunen.

overgebracht en/of worden bestendigd.” Met goede communicatie willen we

Rens hoopt erin te slagen mensen mondiger te maken in het

het team de kracht en energie van het team overbrengen op de parochianen.

geloof en hen een band te laten opbouwen met Christus. Uit

De toekomst
bindt ons

Anno 2010, waarin digitale communicatie hoogtij viert, valt dat niet mee:

eigen ervaring weet hij dat het ontwik-

“De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel betrokken parochianen (de kerk-

kelen van het geloof hem gelukkiger

De vijf te fuseren parochies, hebben volgens vice-voorzitter

bezoekers) de digitale snelweg niet regelmatig zullen berijden. In het com-

maakt. Graag biedt hij aan om zijn

van het (kerkbestuur) parochiebestuur van Sint-Oedenrode

municatieplan houden we daarom rekening met een meersporenbeleid met

ervaringen en die van het team te

Wim van Dijk profijt gehad van een bestaande samen-

afgewogen inzet van de internetsite, een vaste rubriek in huis-aan-huis-

delen met andere parochies. "Het

werkingsvorm die eind mei 2010 werd opgeheven: de

Op 9 mei, de zondag vóór 14 mei, feestdag van de

blad Midden-Brabant, een gedrukte nieuwsbrief, nieuwswebsite MooiRooi

is een verademing om over en weer

Interparochiële Vereniging (IPV). Hierin waren de vijf paro-

heilge Oda, startte pastoraal werker Manon van den

en actie Kerkbalans. Zelfs het jaarverslag is voor een volwassen parochie

klankbord te kunnen zijn, dan ben je

chies uit Sint-Oedenrode, Eerschot, Olland, Boskant en

Broek met haar taken in de Nieuwe Parochie. Voor

een prima PR-instrument.” De kerk staat volgens Verhoeven niet bekend

voor elkaar een inspiratiebron."

Nijnsel verenigd. Ondanks een eerdere mislukte fusiepoging

Van den Broek liggen die bij het speerpunt ‘Jeugd

als ‘open en communicatief sterk’, maar als de aangeboden informatie

werd deze vereniging met Van Dijk als voorzitter gezien als

en Jongeren’ en bij de communicantenafdeling van

up to date is, regelmatig vernieuwt en makkelijk toegankelijk is, kan er

voorbode van de Nieuwe Parochie. "Al snel hebben we drie

‘Huwelijk en Gezin’. De vier pastorale krachten heb-

een mooie slag worden geslagen.

financiële deskundigen gevraagd een analyse te maken van

ben de speerpunten precies kunnen verdelen. Van den

de afgelopen vier jaar. Ook het begrotingsmodel van Wil

Broek: “Vier mensen, vier speerpunten. Pastoor Blom

van de Molengraft, adjunct-econoom van het bisdom kwam

heeft ‘Kerk en Samenleving’ in portefeuille, pastor Rens

daarbij van pas. Daarin kunnen variabelen waaronder kerk-

beheert ‘Roeping en Vorming’ en diaken Van der Geld

bijdragen en inflatie worden ingevoerd en voor een periode

deelt het speerpunt ‘Huwelijk en Gezin’ met mij.” De

van vijf jaar scenario's worden weergegeven. Daaruit

Nieuwe Parochie is in haar ogen niet enkel een reorganisatieplan. Juist de speerpunten maken ruimte voor een nieuw
spiritueel elan: “We willen een ‘biddend team’ zijn en Jezus
centraal stellen. Daarom bidden we samen het getijdengebed. Het onderlinge vertrouwen is erg hoog, we vullen elkaar
aan en de sfeer is goed.” Samen met het team probeert Van
den Broek de ‘vanzelfsprekendheid’ te doorbreken en er voor
te zorgen dat er iets gebeurt waardoor de mensen er ‘lol’ in

Je kunt mensen niet voor
de gek houden

bleek dat er een paar parochies verlies zou gaan maken.
versnippering. In het team komen echter vier verschillende achter-

Er zijn weliswaar reserves die inkomsten opleveren,

gronden en levenservaringen bij elkaar en kan het pastoraat moge-

maar bij interen op je reserves verlies je die inkomsten.

lijk beter tot zijn recht komen. “De parochie maakt een nieuwe start

Het nieuwe parochiebestuur zal met name druk moeten

en dat maakt het mogelijk om nieuwe initiatieven te starten en het

uitoefenen op de parochiebijdragen, bijvoorbeeld door

bestaande te stroomlijnen. Besluiten die je neemt, gelden meteen

de jaarlijkse actie Kerkbalans. Daar kun je op verschil-

voor vijf kerken. Bij elke nieuwe keuze denken we na over wat het

lende manieren werk van maken. In de Martinuskerk

beste is voor de parochie in deze tijd. Zo hebben wij in één van de

is het gelukt hierdoor de parochiebijdragen te laten

krijgen. “Ik hoop dat mensen kunnen zeggen: “dat heeft me

Naast zijn pastorale taken als diaken

kerken het Middeleeuwse doopvont laten terugplaatsen en gaan wij in

stijgen." Volgens Van Dijk heeft dat te maken met het

nou echt goed gedaan” of “dit heeft echt iets toegevoegd aan

heeft Frank van der Geld een advoca-

die kerk weer individueel dopen. Het doopritueel krijgt daarmee een

persoonlijke contact: "Als de envelop voor kerkbijdrage

mijn leven”. Dat is voor mij de grootste uitdaging, dat mensen

tenkantoor in Mariaheide: “Enerzijds de

ander karakter en sluit meer aan bij de bewuste keuze van ouders.”

gebracht en gehaald wordt, krijgt de kerk een gezicht."

stappen in geloof zetten.”

soms harde commerciële wereld van de

De samenvoeging is een goed en gezond proces waarbij een positieve

advocatuur en anderzijds bezig zijn met

houding helpt, “maar je kunt niet doen alsof je het leuk vindt,” volgens

het diaconaat. Mensen vragen me vaak

de diaken. “Je kunt mensen niet voor de gek houden.”

of dat te combineren is. “Ja, maar niet altijd qua tijd” zeg ik
dan met een knipoog.” De klassieke situatie, vóór de Nieuwe
Parochie, zou volgens Van der Geld kunnen uitdraaien op

Wilt u meer
informatie
over dit
dekenaat?
Pastoor-deken Veghel-Sint Oedenrode: V.H.P.
Blom
Telefoon: 0413 470128 E-mail: team@
heiligeodaparochie.n

Of kijk op
www.bisdomdenbosch.nl

Alphacursussen in september
van start

Bisschop heeft er een parochie bij

Vanaf september 2010 starten er in het bisdom op verschillen-

Aalmoezenier pater Bernard van Welzenes kent het wel en wee

de plaatsen zogeheten Alpha-cursussen. Geïnteresseerden van

van de binnenvaartschippers. Per jaar rijdt hij 75.000 kilometer

alle leeftijden en diverse achtergronden kunnen onder andere in

om binnenschippers, maar ook kermis- en circusexploitanten te

’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Tilburg vrijblijvend kennismaken

bezoeken. Op 25 mei 2011 wordt hij 70 jaar en maakt zich toch

met het christelijke geloof. De Alpha-cursus wordt in 160 landen

wel zorgen over hoe het na hem verder moet.

gegeven en heeft de afgelopen jaren ook in een aantal paro-

Op 1 januari 2007 werden het R-K Schipperspastoraat en de

chies een vaste plek gekregen. Jaarlijks start de introductie-

landelijke instelling R-K Kermis- en Circuspastoraat onderge-

cursus op in januari en september. Ter oriëntatie worden open

bracht in één personele parochie voor heel Nederland. Omdat het

avonden georganiseerd.

Schipperscentrum gevestigd is op een boot in Nijmegen, de Don

De eerste open avond vindt plaats op woensdagavond 15 sep-

Bosco, heeft bisschop Hurkmans deze landelijke parochie in por-

Eenheid en
bereikbaarheid

Ter ondersteuning van het pastoraat in de Parochie Heilige Oda, zal het
pastoraal centrum in Sint-Oedenrode opnieuw worden opgezet. Volgens
de 32-jarige secretaresse Marianne Thijssen-van Asseldonk is het de
bedoeling dat het centrum de agenda van de vijf kerken beheert en de
parochiële administratie van de Nieuwe Parochie ondersteunt. Daartoe
wordt zij bijgestaan door vijf parochiebureaus die in Sint-Oedenrode, Eerschot,
Olland, Boskant en Nijnsel zijn en blijven voortbestaan. Thijssen: "In de opzet van de
Nieuwe Parochies is door het bisdom de keuze gemaakt voor een pastoraal centrum van
waaruit het pastorale team gezamenlijk werkt. Zo komt de eenheid van het team tot uitdrukking, maar wordt de parochie ook meer zichtbaar en bereikbaar." In de Rooise opzet
is gekozen om de nevenruimten van de Goede Herderkerk aan het Mgr. Bekkersplein in
te richten als pastoraal centrum en vormt het ook de plek waar het bestuur van de parochie vergadert. "Het is vooral opstarten nu. Je moet veel mensen leren kennen en dat
heeft enige tijd nodig," licht Thijssen toe. Naast de secretariële taken die zij parttime
verricht, is zij een jonge moeder.

“Wanneer ik op een schip kom, hoef ik me niet voor te stellen.”

tember 2010 om 19.30 uur in de

tefeuille gekregen als refe-

Tilburgse Margarita Mariaparochie

rent binnen de Nederlandse

(Ringbaan West 302, ingang Thomas

Bisschoppenconferentie. In

van Kempenstraat). De parochie H.

Raamsdonkveer werkt nog

Johannes Evangelist (‘Sint-Jan’) te

een priester die inmiddels

’s-Hertogenbosch houdt op dinsdag-

92 jaar is. De Salesiaan Van

avond 21 september vanaf 19.00

Welzenes deed afgelopen

uur een open avond in de parochie-

jaar 50 uitvaarten, doopte

zaal van de St. Lucaskerk aan de
Zuiderparkweg (ingang zaaltje: César

40 kinderen, had 25 eerste
communicanten en 8 vormelingen. Op de kapelboot in Nijmegen is

Francklaan 2, Den Bosch) en op woensdag 29 september vindt

iedere zondag een Eucharistieviering. “Die zit altijd goed vol met

er een open avond plaats in de pastorie van de Nijmeegse

zo’n honderd bezoekers,” vertelt Van Welzenes trots. “De kinderen

Maria Geboorteparochie aan de Berg en Dalseweg 40.

zitten hier op de eerste rij en ik betrek ze altijd bij de viering door

Na de open avond volgt in iedere plaats een serie van tien

ze persoonlijk aan te spreken.”

avondbijeenkomsten. Daarbij wordt begonnen met een geza-

De kermis- en circusexploitanten zijn een relatief nieuwe doel-

menlijke warme maaltijd om bij te praten. Aansluitend volgt een

groep voor de pater, omdat die er in 2007 bij is gekomen

inleiding over het thema van de avond waarna men met elkaar

door de samenvoeging met het schipperspastoraat. “Beide

in gesprek kan gaan.

groepen hebben hun eigen ‘struggle for life’,” vertelt de pater.

Het logo van de Alpha-cursus is een mannetje dat een groot

“Kermisexploitanten moeten veel investeren om hun attracties op

vraagteken draagt. Het is geen catechese-cursus met feiten

niveau te houden en in de circuswereld staat het gebruik van wilde

die men uit het hoofd moet leren, maar een 'zoektocht' om te

dieren ter discussie.” Voor beide doelgroepen zijn de vieringen

ontdekken. Iedereen kan meedoen. Jong en oud, kerkelijk of

op locatie, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van een parochie-

niet-kerkelijk. Met alle soorten vragen, opleidingen en achter-

kerk ter plaatse. Na de viering is de pater beschikbaar voor een

gronden. De Alpha-cursus wordt ook regelmatig gegeven in de

gesprek of bijvoorbeeld voor een doopsel. “Het mooie van dit werk

plaatsen Drunen, Empel, Geldrop en Schijndel. Voor een com-

is dat je er voor mensen kunt zijn en naar ze luisteren,” vertelt hij.

pleet landelijk overzicht surf naar www.rk-alphacentrum.nl.

Onlangs zegende hij nog een huwelijk in van een 37-jarige schippersvrouw die ernstig ziek is. “Zij en haar man kozen er toch voor

In het kort
De parochie Heilige Oda is op 9 mei 2010 opgericht en omvat
de voormalige parochies uit Sint-Oedenrode, Eerschot, Olland, Boskant en Nijnsel.
Naast Pastoor-deken Vincent Blom, bestaat het pastorale team uit pastor Paul Rens,
diaken Frank van der Geld en pastoraal werkster Manon van den Broek. Op de website
www.heiligeodaparochie.nl verschijnt regelmatig nieuws over de parochie Heilige Oda.
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om te trouwen, dat is erg mooi, daar doe je het voor.”

Antoine Bodar nieuwe presentator RKK's Ziel en Zaligheid

Bisschop Hurkmans bezocht het centrum in Nijmegen op maandag
9 augustus samen met deken Stuyt van Nijmegen en had een
ontmoeting met het bestuur van de parochie. De bisschop deelt

Antoine Bodar, , kunsthistoricus en priester, wordt de presen-

in de zorg van pater Van Welzenes rond zijn opvolging en hoopt

tator van het Radio 4 zondagprogramma Ziel en Zaligheid. Het

tevens dat hij nog tot zijn 75e door kan gaan in goede gezondheid.

nieuwe RKK-programma is vanaf 5 september elke zondag van

“Dan hebben we in ieder geval vijf jaar om een geschikte opvolger

9.00 tot 10.00 uur op de klassieke zender van de Publieke

voor u te vinden,” aldus de bisschop. Hij wil ook de parochie meer

Omroep te beluisteren. Bodar brengt een uur religieuze muziek

bekendheid geven in de Nederlandse Kerkprovincie en voegde de

die aansluit bij het gevoel van de zondagochtend en de liturgi-

daad bij het woord door af te spreken dat hij op tweede kerstdag

sche kalender als uitgangspunt neemt.

dit jaar de Mis komt doen op de kapelboot.
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