kelen met en door andere mensen.
Zo vormt hij gemeenschappen, die
tezamen de samenleving vormen. Het
derde structuurbeginsel is het subsidiariteitsbeginsel, dat beide eerdere
beginselen samenbrengt. Het kent een
positieve en een negatieve kant. De
positieve subsidiariteit legt de primaire
verantwoordelijkheid bij de persoon:
een ieder is in beginsel verantwoordelijk voor zichzelf en voor degenen
die aan zijn of haar zorg zijn toevertrouwd. Dat is een eis van de menselijke waardigheid. Het betekent dat de
besluitvorming in de samenleving en
staat op een zo laag mogelijk niveau
dient te geschieden en zoveel mogelijk
moet worden overgelaten aan de mens
en zijn gemeenschappen. Wanneer
iemand die verantwoordelijkheid niet,
niet meer of nog niet kan dragen, dient
hij geholpen te worden, liefst van zo
nabij mogelijk en zo lang als nodig.
Dat is de negatieve subsidiariteit.
Personaliteit en subsidiariteit horen
bij elkaar, maar ook solidariteit en
subsidiariteit. Zoals paus Benedictus
XVI opmerkt in Caritas in Veritate:
zonder solidariteit kan subsidiariteit
verworden tot eigen schuld, dikke bult.

Solidariteit zonder subsidiariteit schept
een afhankelijkheid, die afbreuk doet
aan de menselijke waardigheid.
Van deze structuurbeginselen worden
waarden afgeleid als rechtvaardigheid en vrede, maar ook verantwoordelijkheid voor de schepping en het
algemeen welzijn. Met de milieuverontreiniging en het opraken van de
natuurlijke hulpbronnen groeit het
besef dat wij slechts rentmeesters zijn
van deze schepping. Wij hebben deze
slechts in bruikleen gekregen om deze
weer in goede staat door te geven aan
onze kinderen. De zorg voor het algemeen welzijn (bonum commune) is
een opdracht voor iedere mens. Naast
de verantwoordelijkheid en zorg voor
zichzelf en de zijnen, is de mens ook
verantwoordelijk voor het gezamenlijke
welzijn. Dit geldt voor iedere mens,
zijn gemeenschappen, maar ook voor
instellingen en bedrijven. Wanneer de
zorg voor het algemeen welzijn uit het
zicht verdwijnt, heerst alleen nog maar
hebzucht en egoïsme, zoals de bankencrisis ons laat zien.
Wat is de actualiteit van de sociale leer?
In de woelige jaren zestig en zeventig
van de vorige eeuw is de sociale leer
geleidelijk uit het zicht verdwenen.
Deze leer had immers niets meer te
zeggen. Er was immers sprake van
grondrechten, democratie, emancipatie
etc. We weten nu dat dit niet waar is.
Vooral na de val van communisme hebben maatschappelijke ontwikkelingen
als secularisatie, globalisering, de grote
migrantenstromen in de wereld, de
milieuverontreiniging en ga zo maar
door, ons bewust gemaakt dat nieuwe
antwoorden, gebaseerd op een valide
mens- en maatschappijbeschouwing,
onontbeerlijk zijn. Hierbij houdt de
sociale leer ons voor dat alle menselijke

handelingen óók ethische handelingen
zijn, ofwel beslissingen over goed en
kwaad. Dat geldt ook voor bijv. investeringsbeslissingen, voor massa-ontslagen en beslissingen over het toelaten
van vreemdelingen.
De katholieke sociale leer is actueler
dan ooit. Personaliteit: hoe staat het met
de menselijke waardigheid, bijv. bij ons
omgaan met godsdienstige en etnische
verschillen? Maar ook in onze verpleeghuizen, onze scholen en bedrijven?
Solidariteit: hoe staat het met onze
bekommernis met de armen, hier en
elders? Maar ook: hoe kan de samenleving zich ontwikkelen? Hangt de staat
niet teveel over de samenleving met
zijn wetten en geboden? Ontwikkelt
de markteconomie zich niet steeds
meer tot een marktmaatschappij,
waarbij steeds meer terreinen, zoals
bijv. de zorg, worden beheerst door het
marktmechanisme? Subsidiariteit: hoe
staat het met de eigen verantwoordelijkheid? Of kijken we bij problemen
liever naar de overheid? Hoe dragen
we zorg voor hen die dit nodig hebben? De katholieke sociale leer levert
geen pasklare antwoorden, maar een
frame van beginselen en waarden, die
ons houvast en richting geven op weg
naar een samenleving, hier en elders,
die menswaardig is en daarmee meer
beantwoordt aan Gods wil.

Gerard van Wissen
Em. hoogleraar vergelijkend staatsrecht
UvA, docent katholieke sociale leer op
verschillende theologische opleidingen,
w.o. het Sint Janscentrum te Den Bosch.
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Dat mogen doen waar je
hart ligt
De voorbereiding voor de Nieuwe Parochie

invulling aan de speerpunten gegeven

is in volle gang. We verwachten voor de

kan worden. We gaan efficiënter werken

fusie nog ongeveer een half jaar nodig

en er komt verbetering van de pasto-

te hebben om het samengaan van de

rale zorg. Er is immers in het werk dat

parochies van Goirle, Korvel, Trouwlaan,

je doet altijd een voorkeur voor het één

Broekhoven, Heuvel, H. Sacrament en

boven het ander, voor het één heb je

Binnenstad te realiseren. Deze namen zijn

meer talenten en charisma’s gekregen

de namen van de wijken waar de parochies

dan voor het ander. De Nieuwe Parochie

liggen en deze worden meestal in de volks-

zal het mogelijk maken om juist datgene

mond gebruikt. De meeste parochies heb-

te doen waar je hart ligt en waar je goed

ben echter een heilige als patroon en zijn

in bent. Dit is een voordeel voor iedereen,

ook wel bekend onder die naam. Bijzonder

waarbij ieders eigen talenten het beste kun-

is dat naast de stadsparochies van Tilburg,

nen ontplooien en worden ingezet voor de

ook Goirle betrokken is. De parochies van

Heer. Dat is echt samenwerken.

Goirle krijgen versterking van twee mensen
van de beweging Pro Sanctitate die zich
in de pastorie van de voormalige parochie
Maria Onbevlekt Ontvangenis gaat vestigen. Het grote voordeel van de grote paro-

Pastoor/deken J. Miltenburg

Enschot

St.Caecilia

Broekhoven

Zuid

Goirle

Berkel

Petrus
H.Willibrordus
Donderskerk

’t Goirke

H.Dionysius

chie is dat er in het pastoraat een reële
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urg

H.Dionysius Heike
H.Jozef
H.Gerardus Majella
H.Ant.v. Padua
OLV Moeder Goede Raad
H.Pius X
kapel Fatima

Pastoraat vanuit
de maatschappij

Verleiden tot
samenwerking

“Op het terrein van kerk en samenleving is een grote
slag te winnen,” meent Theodoor van den Boom,

In de Nieuwe Parochie Tilburg behartigt pastoraal werker

pastoraal werker van de Tilburgse Christoffelparochie

Hans Strijards het speerpunt Jeugd en Jongeren. “Net als

in de wijk Broekhoven. In de Nieuwe Parochie vertrekt

het bisdom zien wij het Vormsel als startpunt van het jonge-

hij vanuit het speerpunt Kerk en Samenleving “De van-

renpastoraat. Gedurende het vormseltraject richten wij ons

zelfsprekende rol die de kerk tot tien jaar terug in de

Oratorium in de
Nieuwe Parochie
Met de oprichting van de Nieuwe Parochie zal Tilburg

daarom op activiteiten die ná het Vormsel plaatsvinden.”

samenleving van Tilburg had, ligt achter ons. We moeten

Een van die vervolgactiviteiten zou volgens hem een geza-

constateren dat we een van de vele gesprekspartners

menlijke activiteit kunnen zijn voor alle jongeren uit het dekenaat, waarin zij

zijn.” Toch ligt ’in het gesprek’ volgens Van den Boom het

al iets van jongerenwerk kunnen proeven. “Voor een activiteit van de Nieuwe

belangrijkste aanknopingspunt voor het catechumenaat:

Parochie is het moeilijk om te beginnen met dingen die identiteitsgevoelig

“Als pastoraal werker probeer ik de boodschap van het

zijn, zoals liturgie. Het jongerenpastoraat leent zich juist wel voor samenwer-

evangelie concreet te maken. Dat betekent aanwezig zijn

king.” Vormselwerkgroepen moeten min of meer tot samenwerking ’verleid’

in het leven van alledag, daar zijn waar lief en leed zich vol-

worden en volgens Strijards kan dat door tijdens een eerste bijeenkomst

trekt.” Dat er weer in teams gewerkt gaat worden, ziet Van den

elkaar te laten vertellen hoe zij het aanpakken: “Men is vaak trots op de

Boom als een kans: “je krijgt weer het gevoel dat je er samen

eigen methode en als al die ideeën samenkomen werkt dat inspirerend.”

voor staat.” Tegelijkertijd ervaren de

Hetzelfde geldt volgens hem voor de webmasters van de oude parochie-

bestaande werkgroepen angst voor de

websites: “De samenwerking die er nu is voor de website van de Nieuwe

veranderingen. “Volgend jaar, medio

Parochie is vruchtbaar. We gebruiken het open source websitesysteem van

2011, moeten de besturen zo ver zijn.

Joomla, dat in de kern ook een product is van vruchtbare samenwerking.

Pastoraal hebben we een iets langer

Bovendien is het ’eeuwig zonde’ om er geld aan uit te geven als er zulke

traject. Mensen hebben namelijk ook

mooie software gratis voor handen is.”

tijd nodig om aan het idee te wen-

ook een Oratorium kennen: “een leefgemeenschap van

nen. Samenvoegen doen we niet met

priesters, die samen wonen en werken en de vreugde

de botte bijl dus, maar met respect

van de Kerk uitstralen” zoals kapelaan Karel Loodts

voor wat er ter plaatse is gegroeid.”

van Binnenstadsparochie ’t Heike het uitdrukt. Samen
met pastoor-deken Miltenburg vormt hij de basis van het
priesterhuis in de geest van Fillipus Neri, de grondlegger
van Oratoria. “Filippus Neri wekte nooit de indruk meer
te weten dan anderen of alles beter te weten. Hij had de
grote gave te kunnen relativeren, straalde vreugde uit en
wist grote ernst te doen schuilgaan achter grote blijheid,
eenvoud, nederigheid en humor, zonder zichzelf al te au
sérieux te nemen. Ondertussen stond hij wel met zijn twee
voeten in de Kerk en haar Traditie.” In een Oratorium kan

Sanctitate. In 2006 kreeg zij de vraag om vanuit België naar

volgens de kapelaan “ieder zichzelf zijn en met de eigen

Nederland te komen voor evangelisatie: “om de mens van binnen-

mogelijkheden dienstbaar zijn aan Gods volk.” Oratoria zijn

uit opnieuw op te bouwen.” Sinds eind 2009 heeft zij samen met

“echt iets voor een stad”. De combinatie van samen leven,

een medezuster haar intrek genomen in het Tilburgse parochiecen-

werken, bidden en studeren is er gemakkelijker te realise-

trum om de heiligheid in de parochie te stimuleren. Levende vanuit

ren: “Dat maakt een Oratorium erg geschikt voor Nieuwe

De mens van
binnenuit opbouwen

een spiritualiteit die de Kerk ten diepste ziet als familie, zijn het in

ervaart de Vlaamse priester. “Het fusieproces gaat natuurlijk zo

“Wij zijn geroepen om de mensen nabij te zijn, om te helpen

verder uitgewerkt. Voor Refalo geldt daarbij een gelovige houding:

snel als de traagste wil. Maar wat betreft de speerpunten kun

hun doop te herontdekken. Als wij kinderen van God zijn,

“Onze stichter heeft gezegd: Open eerst de ramen als je ergens nieuw

je je focussen op waar je goed in bent en daar gericht je tijd en

moeten we daarnaar leven. Dat is onze heilige roeping,”

bent. Hoe meer je gemeenschap bent, hoe meer je weet wat je doen

energie in steken.”

vertelt apostolisch oblaat Rita Refalo van de beweging Pro

moet.”

Parochies in de stedelijke gebieden. In een stad zijn meer
mogelijkheden en bereik je meer mensen.” Loodts constateert dat de kerk in Tilburg veelkleurig is, maar dat men in het
dekenaat altijd heeft kunnen samenwerken. “Welke geschiedenis we ook hebben, er is veel sympathie onder de Tilburgers,”

haar ogen de vier speerpunten die het kerkelijke leven revitaliseren:
“Onze missie is de nabije mensen te helpen en de lokale kerk te
dienen. Juist op de vlakken van huwelijk en gezin, jeugd en jongeren,
roeping en vorming en kerk en samenleving.” De taken die beide
oblaten binnen de speerpunten op zich nemen worden momenteel

Beeldvorming
naar elkaar is
essentieel

“Het samenvoegingsproces loopt volgens schema,” volgens Henk de Groot. Als lid van de stuurgroep die zich
bezighoudt met het fusieproces is hij voorzitter van de
werkgroep financiën. De Groot: “Begin deze zomer is de
inventarisatiefase voor samenvoeging door de werkgroepen deels afgerond en de bedoeling is dat eind september alles geïnventariseerd is Tevens worden de functieprofielen gemaakt en een begin gemaakt met de werving van de nieuwe bestuursleden.” Het proces heeft
volgens hem ook momenten van vertraging gekend:
“De informatie die moest worden opgeleverd werd nog
wel eens onderschat. Daarnaast stonden niet alle neuzen dezelfde kant op. De mensen uit de stuurgroepen
komen wel tot basisinformatie, maar de leden van
de werkgroepen wisselen nog wel eens van mening.
Vaak heeft dat met de noodzaak van de gevraagde
informatie te maken, daarom is visie over het geheel
zo belangrijk.” De Groot vindt de verslaglegging tussen de pastorale groep en de beheersgroep frequent
en goed, maar zijn advies zou zijn dat men langer
stil staat bij elkaars werkzaamheden. “Nu staan in
overlegsituaties vooral de eigen doelgroepen voorop.
Dat is natuurlijk goed, maar het dreigt dan te ontbreken aan cohesie. Beeldvorming naar elkaar is
essentieel. Dat werkt verhelderend en stimulerend.”
De eerste nieuwsbrief van de Nieuwe Parochie
die momenteel verspreid wordt, ziet de Groot als
gedegen manier om de mensen op de hoogte te
houden.

Secretarieel evenwicht

Ron Speetjens, secretaris van het kerkbestuur van de Tilburgse Binnenstadsparochie, adviseert het kerkbestuur over het secretariële beleid in
de Nieuwe Parochie. Enkele jaren eerder maakte de parochie al een fusie mee. Die ervaring neemt de zij mee in het huidige proces. Vooral de
laatste jaren ontstond er volgens Speetjens een steeds grotere druk op het pastoraat: “Doorgaan op dezelfde voet zou niet vol te houden zijn.
Jonge gezinnen dreigen bijvoorbeeld in zo’n situatie ondergeschoven kindjes te worden, terwijl die juist de toekomst zijn.” Onder de parochianen
heerst er de nodige scepsis tegenover de plannen, waardoor er volgens hem heel wat laveerwerk vereist is om mensen mee te krijgen. “Met
de groep van secretarissen spreken we bijvoorbeeld over loketfuncties, plaatsen waar mensen terecht kunnen zoals bij de actie Kerkbalans.
Mensen moeten het gevoel houden op een vertrouwd rekeningnummer te storten. Je zult dus altijd een aantal dingen ’torengebonden’ moeten
aanpakken. Niet alles kan onder één centraal secretariaat plaatsvinden. Het speelt voortdurend om het evenwicht tussen efficiency enerzijds
en zorgen dat mensen niet vervreemden anderzijds. Je gunt iedereen ruimschoots de tijd, maar dan gaat wel de vaart uit het proces en wordt

De diaken
in de liturgie
De diaken heeft in de Kerk zijn heel eigen taak als gewijde ambtsdrager en die eigen taak komt met name in de viering van de liturgie tot uitdrukking. Immers, de liturgie, en vooral de eucharistie,
weerspiegelt de Kerk als volk God met daarin de verschillende
wijdingen en bedieningen waardoor het volk wordt opgebouwd.

het te bureaucratisch. Bovendien dreigen mensen te verdrinken in details, terwijl je juist de grote lijn moet vasthouden.”

Wilt u meer
informatie
over dit
dekenaat?
Pastoor-deken H.G.T.J. Miltenburg
Telefoon: 013 5423914
E-mail: jmiltenburg@home.nl

Of kijk op
www.bisdomdenbosch.nl

Uitgave van het Bisdomblad ’s-Hertogenbosch
september 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

Mensen op een slimme
manier betrekken

Volgens voorzitter Theo Visker van de stuurgroep denken mensen niet in
mogelijkheden, maar in problemen. ’Groeien in geloof’ zal z’n tijd nodig
hebben, volgens hem. “De huidige besturen verdwijnen en er komt een
nieuw bestuur. De vraag is of mensen bereid zijn om nog alle werk te
blijven doen”, is zijn constatering. In januari 2010 is de stuurgroep begonnen en gaandeweg kwamen de voordelen van samenwerking steeds meer
aan bod. Visker, die ook voorzitter was van de werkgroep voor bouw, ervoer
dat mensen opzagen tegen het invullen van de formulieren van het bisdom om de nieuwe
parochie in kaart te brengen. “Je merkt in de eerste plaats terughoudendheid. Ten tweede
is het maar de vraag of je van het nieuwe bestuur kunt verlangen dit als vrijwilligerswerk te
doen. Dat geldt voor de gebouwen maar ook voor het secretariaat en de financiën. De reactie is wel eens dat het een mooi moment is om te stoppen.” In de nieuwe situatie staat de
Eucharistie centraal”, volgens Visker: “Mensen moeten daarom op een slimme manier bij de
kerk wordt betrokken. Bijvoorbeeld een jongere laten meedenken over de geluidstechniek
in de kerk of door middel van pastoraat rond crematoria. Zonder vrijwilligers kunnen we het
niet. “We hebben jullie deskundigheid, kennis van de parochie en inzet keihard nodig!” Dat
moet de boodschap zijn.”

In het kort
De Nieuwe Parochie Tilburg bestaat uit de voormalige parochies St. Jozef (Heuvel),
Allerheiligst Sacrament en Binnenstad, Antonius van Padua (Korvel), Lidwina Gerardus
Majella (Trouwlaan), St. Christoffel (Broekhoven) en de Parochie Goirle. Naast pastoordeken Jeroen Miltenburg bestaat het pastorale team uit de priesters Martin van
Zutphen, Jan van Noorwegen, Joseph Nellimalamattathil en Karel Loodts, diakens Hans
Vugs, Peter van Boekel en Jan van Amelsvoort en pastoraal werkers Hans Strijards en
Theodoor van den Boom.
Middels de website www.denieuweparochie.nl communiceert de nieuwe Tilburgse
parochie nieuws en achtergrondinformatie over het samenvoegingsproces.
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In de Handelingen van de Apostelen

alles aan. Bij het opleggen van de wie-

(Hand. 6) lezen we dat de apostelen door

rook, houdt hij het scheepje vast en bij

gebed en handoplegging zeven mannen

de handwassing de handdoek. Hij loopt

aanstelden om hen bij te staan in het

met de priester mee bij de bewieroking

dienstwerk (diakonia). Zij werden dus op

en helpt hem als de liturgische kleding

eerste plaats aangesteld voor het sociale

hem hindert. Daarna bewierookt hij de

werk, de ondersteuning van de armen. Die

priester en het volk. Hij laat zien dat hij

dienende taak vervullen de diakens van-

geen celebrant is door bij de consecra-

ouds ook in de liturgie. Zij assisteren de

tie neer te knielen. Hij is de bedienaar

bisschop of de priester bij het celebreren

van de kelk die hij omhoog houdt bij de

van de Mis. Zij bereiden de offergaven en

doxologie “door Hem en met Hem en

maken het altaar klaar. Zij helpen bij het

in Hem”. Hij reikt mee communie uit en

uitreiken communie waarbij zij vooral en

bedient de kelk bij een eventuele com-

bij uitstek de bedienaren zijn van de kelk

munie onder twee gedaanten. Na de

één viering moeten plaatsvinden. Dit kan

als de communie onder beide gedaanten

communie brengt hij het sacrament naar

alleen door een priester gebeuren.

wordt uitgereikt. Omdat van de diaken

het tabernakel en reinigt de vaten en

Vanwege het overal optredend priesterge-

Filippus uit Handelingen bekend is dat hij

brengt het altaar in orde.

brek heeft de diaken in het huidige recht de

het evangelie verkondigde aan de Etiopiër

-	hij verzorgt de oproepen in de litur-

Op 25 september worden er in de kathedrale
basiliek 5 mannen gewijd tot permanente diaken:
Marcel Broesterhuizen, Paul Wennekes, Henk van
Thiel, John Dommeck, René Lamers.
De viering begint om 12.00 uur in de Sint
Janskathedraal in den Bosch, aansluitend
is er gelegenheid tot feliciteren in het SintJanscentrum. Opleidingscoördinator Diaken Ton
Schepens is blij met de wijding van de vijf nieuwe
diakens. “Mooi dat er ook in deze turbulente tijd
mannen kiezen voor het diaconaat. Het is belangrijk en verantwoordelijk werk.”

bevoegdheid gekregen (gedelegeerd door de

en hem doopte (Hand. 8, 26-38), behoort

gie. Als de liturgie het voorziet, zegt

pastoor) te assisteren bij een kerkelijk huwe-

het vanouds ook tot de taak van diaken

hij: “laten wij neerknielen” of: “staat

lijk en een kerkelijke uitvaart te leiden, beide

het evangelie te verkondigen en te dopen.

op”. Hij zegt of zingt: “wenst elkaar

uiteraard zonder eucharistie. Als er door de

De praktische bevoegdheid daartoe is in

de vrede” en: “gaat nu allen heen in

nood der tijden op zondag geen eucharistie

de loop van de geschiedenis overigens niet

vrede”. Hoewel dit meestal door de lec-

kan zijn en er een viering bij afwezigheid

altijd hetzelfde geregeld geweest. Voor de

tor gebeurt, is het de eigen taak van de

van een priester wordt gehouden, dan is de

echt priesterlijke taken zoals het opdragen

diaken om de gebedsoproepen bij de

diaken de eerst aangewezene om een derge-

voorbede uit te spreken.

lijke viering te leiden.

van de eucharistie, de zondevergeving en
het meedelen van de heilige Geest echter
wordt hij niet gewijd.

-	het behoort tot zijn gewone taak het

Bij dit alles moeten we blijven bedenken dat

evangelie te zingen of voor te lezen en

de eigenlijke voorzitter van de liturgische

hij kan eventueel op verzoek van de bis-

bijeenkomst altijd de bisschop of de priester

Volgens het huidige canonieke recht en de

schop of de priester de homilie houden.

is. Als er een bisschop of priester aanwezig

liturgische voorschriften zijn de taken van

Hij draagt bij de intochtsprocessie het

of beschikbaar is, zal de diaken altijd als

evangelieboek.

“diakonos” handelen, als dienaar van de bis-

de diaken in de liturgie de volgende:
-	het assisteren van de celebrant in alles.

Zelfstandig kan de diaken vanouds het

Hij bedient het missaal en zorgt dat

doopsel toedienen. Dit beperkt zich tegen-

de priester de gebeden kan vinden. Hij

woordig tot de kinderdoop (tot 7 jaar),

maakt het altaar klaar, doet een beetje

omdat op een latere leeftijd het doopsel,

water bij de wijn en reikt de priester

het vormsel en de eerste eucharistie in
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schop of de priester.

Dienst Liturgie

