offer van Abraham. Het staat ook symbool voor het opgaan naar de Vader, om
de dood in te gaan en uiteindelijk te
overwinnen om ons het eeuwig leven te
schenken. Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond (Joh. 1, 14).
De Godbarende
We zien dat Maria zich in gedachten
naar de aarde keert. Het mysterie van
de menswording van haar Kind gaat
haar te boven en Zijn goddelijke oorsprong overstijgt haar. Ze overweegt
de woorden van de engel Gabriël in
haar hart. Oosterse Christenen noemen Maria de Godbarende die breder
dan de hemel is. De Heilige Geest
kwam over haar en zij gaf God haar
ja-woord voor de komst van Zijn eniggeboren Zoon. De drie sterren op haar
kleed betekenen haar maagdelijkheid
vòòr, tijdens en na de geboorte van
Christus. In de byzantijnse traditie
ging het waarschijnlijk ook om spelden
die de kleding bijeen hielden. Zonder
de betekenis van Maria’s maagdelijkheid zouden deze drie sterren, in de
oudste vorm kruisjes, geheel verloren
zijn gegaan. De kleding is natuurlijk
byzantijns en toch kunnen we zeggen
dat het universeel is omdat deze ook
in bijbelse geschriften zo omschreven
wordt (ps.45(44)). Maria rust op een
rood kussen wat verwijst naar het bijzondere van deze geboorte ook al heeft
het in een armoedige stal plaatsgevonden. De kinderen van byzantijnse
keizers werden ook geboren in een rode
kamer met een rood kleed. De rots op
de icoon refereert ook naar het boek

Daniël, waar een steen uit de hemel
valt die alle voorgaande koninkrijken
vernietigt. Het is een voorzegging
van Christus die dit Rijk van God
op aarde vestigt (Dan. 2, 34-45). De
eretitel “Mater Genetrix” voor Maria
verwijst naar geboortegrot of ongehouwen steenrots. Het is een titel uit de
akathistos-hymne. Door de éénheid van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
is Maria degene die God baart. Zij is de
Moeder Gods.
De aardse werkelijkheid
Op de onderste laag zien we het aardse
leven weergegeven. De heilige Jozef
is in gesprek met een herder die hem
vertelt wat hij heeft gehoord en gezien.
Dit figuurtje wordt in verband gebracht
met een duiveltje die Jozef aan het
twijfelen wil brengen. Deze herder
wordt dus ook gezien als de profeet
Jesaja die de profetieën komt uitleggen en oproept de paden te effenen.
Op deze icoon zien we Jozef niet meer
voorovergebogen, maar vol geloof
opgericht naar Christus en Maria. De
ruimte tussen hem en Jesaja in is geëffend. De rotsen en voetstapjes of tredes
naar God, zoals elders op de icoon,
ontbreken hier. Rechtsonder zien we de
vroedvrouw die het Christuskind op de
schoot draagt om Hem te wassen. Ook
dit Kind moet gewassen worden en
hier klinken al Christus’ woorden door
zoals bij Zijn Doop in de Jordaan: “Het
moet zo gebeuren”. Johannes de Doper
getuigt “want Hij was eerder dan ik”
(Joh. 1, 15). Ook Hem is geen stof, viezigheid en ellende bespaard gebleven
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wat Christus’ mens-zijn benadrukt. In
het proto-evangelie van Jacobus lezen
we dat deze vroedvrouw twijfelde aan
de maagdelijkheid van Maria en haar
wilde onderzoeken. Haar hand verschrompelde toen en dit is de reden dat
haar mouw verscheurd is op de icoon.
We lezen gelukkig dat ze berouw kreeg
en haar arm genas toen ze zich bekeerde. Ook haar conclusie luidde: Maria
behoort God geheel en al toe.
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H.Lucia

Geldrop
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H.Jozef
HH Maria en Brigida
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H.Martinus
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H.Martinus
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Westerhoven
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H.Petrus (Hof)
H.Petrus (Loo)
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H.Nicolaas
H.Ant.v.Padua
H.Maria

Maarheeze
H.Gertrudis
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H.Ger.Majella

H.Martinus

H.Catharina

H.Petrus Banden

Weebosch

Luyksgestel

Sterksel
Leende

Borkel en Schaft

H.Joh.Onthoofding

H.Servatius

Budel

OLV Visitatie

Budel-Schoot

Betekenis voor ons leven
Deze drie lagen van de Kerst-icoon
nodigen ons uit dit in ons leven te
weerspiegelen. Wij mogen met de wijzen op zoek gaan naar Gods Waarheid.
De boodschap van de engel wordt aan
ons persoonlijk gericht: “een Redder is
ons geboren”. Door de Menswording
van de Zoon van God geeft God ons het
vermogen om Zijn kinderen te worden
(Joh. 1, 13). Aan het kruis heeft Jezus
Maria aan ons gegeven als Moeder. Zij
zorgt voor ons zoals voor haar pasgeboren Kind en vraagt: “doe wat Hij u
zeggen zal”. Zoals Sint Jozef wil God
ons uit onze twijfel en gebrekkigheid
oprichten om Zijn menswording te vieren. De rotspartijen en zelfs de planten
en dieren bewegen mee naar boven
toe. Zo verkondigt de Kerst-icoon dat
God uit liefde tot ons mens is geworden
opdat Hij opnieuw in ons geboren kan
worden. Het is de boodschap van de
icoon dat we met onze naasten opgaan
naar God en Zijn mysterie.

OLV Visitatie
en Ant.v.Padua

Dorplein
H.Jozef

In ons dekenaat Geldrop-Heeze-

parochieleven?” Gemeenschap bouwen

Valkenswaard zijn er vier beoogde

rond de Levende Heer Jezus Christus,

nieuwe parochies. Naar verwachting

de eucharistie vieren, zorg en aandacht

wordt de eerste medio 2011 officieel

voor elkaar beleven, de speerpunten

bekendgemaakt. Overigens zijn in

implementeren. Een uitdagend proces.

verschillende parochies de afgelopen jaren

Onlangs kwamen zestien pastores van

al ervaringen opgedaan met samenwerking,

het dekenaat samen voor een studiedag

o.a. in Geldrop, Valkenswaard-Dommelen-

onder leiding van dr. Ad van der Helm,

Borkel en Schaft, Bergeijk-Luyksgestel-

deken van Den Haag. In een positieve

Weebosch. Het valt me in het algemeen

sfeer reikten de pastores aan elkaar

op, dat degenen die daadwerkelijk zelf

kansen en mogelijkheden aan om mee

ervaringen hebben opgebouwd met

aan de slag te gaan. Bemoedigend. Wordt

het samenwerken tussen parochies,

vervolgd...

positief gestemd zijn en juist de kansen
en mogelijkheden zien. “Er moet iets
gebeuren”, hoor je velen zeggen als het
gaat over de toekomst van onze parochies.
Bij al onze zorgen over de (al nabije!)
toekomst, willen we ons vooral laten leiden
door de vraag: “Waar gaat het om in het

G. Hüsstege

Pastoor-deken F. Spooren

Durven vooruit
te kijken

Grootschaligheid is
geen uitgangspunt

Niet alles zelf
willen doen

“In sommige plaatsen is samenvoeging nodig, in andere

Theologiestudent Bas Leijtens

nog niet.” Dat zegt pastoor Jacques Kloeg van de Heilige

en pastoraal assistent Marie-

Diaken Wilchard Cooijmans is het eerste aan-

Luciaparochie in Mierlo. Zijn parochie is nog voldoende vitaal

Antoinette Meijer ontfermen zich

spreekpunt voor de Geldropse HH. Maria- en

om zelfstandig te kunnen zijn. “Grootschaligheid is geen uit-

over het jeugd- en jongerenwerk

Brigidakerk. Sprake van formele oprichting of

gangspunt. De nabijheid van het pastoraat moet gewaarborgd

in de Brigidaparochie. “Het is

inventarisatie ten aanzien van de fusie is er

worden.” Kerk zijn is echter meer dan het instituut. Volgens

een moeilijke groep om de aan-

nog niet. Maar samenwerken biedt mogelijkhe-

pastoor Kloeg heeft de Kerk een boodschap van bevrijding. De

dacht bij te houden”, verklaart

den, volgens Cooijmans. “In Geldrop hebben

essentie zit hem in het bemoedigen van mensen: “Een pastor

Leijtens. Op het vlak van tieners

we activiteiten kunnen behouden die de aparte

bewerkt eenheid (in verscheidenheid) onder de mensen. Met een

en jongeren is er veel te doen

parochies niet hadden kunnen volhouden.

minimum aan structuren maar een maximum aan vitaliteit. De

in de parochie, maar er moet

Ik denk aan groepsgewijze rouwverwerking,

Navision voorziet
al in samenvoegen
Sprekend over de Nieuwe Parochies, denkt penningmeester Theo van den Broek van de Brigidaparochie

Kerk als instituut en gebouw heeft een dienende taak

ook het hardst aan getrokken

huwelijksvoorbereiding, vormselgroepen, jonge-

ten opzichte van de geloofsgemeen-

worden. “Samenwerking is dan

renpastoraat, raad van kerken, volwassenen-

schap. Als de kerk niet dient, dient

beter. We zouden bijvoorbeeld bij

catechese, bezinningsbijeenkomsten, gezinspastoraat en parochiese-

ze tot niets.” De pastoor heeft in

elkaar genoeg vormelingen heb-

cretariaat. Het gaat erom de krachten van elke geloofsgemeenschap

principe niets tegen de plannen

ben voor een dekenale ‘Power of

te benoemen en vast te houden. Wat niet goed gaat moet je durven

van het bisdom, maar “een goede

Fire’ Vormelingendag.” Het valt

loslaten of overlaten aan een andere geloofsgemeenschap. Dat

auto heeft ook een rem nodig”.

Leijtens op dat er pastores zijn

is dus meer een benadering vanuit geschiktheid.” Cooijmans

Als je het doet, moet er volgens

die zelf alleen alles willen doen en

vermoedt dat het taakveld van de diaken hierdoor groter wordt,

hem voldoende draagvlak zijn en

niets durven afstaan aan anderen.

maar dat de taken beter te verdelen zijn. Belangrijk is het

daarbij speelt dat verandering

Hij vraagt zich af of dat wel kan in

om vooruit te kijken volgens de diaken. “Om het belang van

altijd moeilijk is.

deze tijd: “Je kunt je beter richten op
waar je goed in bent. Nu komt het

samengaan te beseffen, is het goed om eens pakweg vijf
jaar vooruit te denken. Hoe ziet de parochie er dan uit op de

in de praktijk toch alleen maar neer

wijze zoals het nu gaat?”

op het hoogstnoodzakelijke. En dan

terug aan de fusie die tot 2004 in Geldrop heeft

doe je de gemeenschap tekort, want

plaatsgevonden. Drie kerkgebouwen zijn er uiteindelijk

je kunt zoveel meer doen om kerk te

verkocht. “Er zijn mensen die het fusieproces ervaren

zijn. Dit vraagt om een verandering

als opgelegd”, legt Van den Broek uit. “Maar het is een

van denkwijze van pastores en van

gezonde vooruitblik van het bisdom.” Opschaling is in

vrijwilligers.”

zijn ogen goed om te voorkomen dat parochies anders in

Meijer kan dat beamen: “De welwil-

de nabije toekomst in de problemen komen. Als een van

lendheid is goed, absoluut. Maar de

de eerste parochies implementeerde de Brigidaparochie

kwaliteit van bijvoorbeeld catechese kan in sommige gevallen beter. Als je samenwerkt

het financiële pakket Navision. “Deze parochie is daar
altijd voorloper in geweest. De administratie is goed van
de grond gekomen en vindt geautomatiseerd plaats op één
server. Hierdoor kunnen we van veel meer mogelijkheden

kun je de kwaliteit beter bewaken, omdat je elkaar feedback kunt geven.” Beiden zien hierin een probleem dat bisdombreed is. Meijer: “Door alle vernieuwingen komt het voor dat er
bij enkele parochies twijfel bestaat om hierin mee te gaan. Maar als wij er allen voor gaan,
dan pakt het uiteindelijk positief uit.” Volgens haar zijn er genoeg vrijwilligers die dat willen,

gebruik maken dan voorheen.” Van den Broek noemt tele-

maar de mogelijkheid van hun pastores niet krijgen uit angst voor bemoeienissen.

bankieren, incassobeheer, adressenbeheer en verbeterde

Leijtens ziet daarbij een parallel met de winkeliers in kleine dorpen: “Het begint vaak met ‘ja

inzichtelijkheid als voorbeelden. En vooruitblikkend naar de
Nieuwe Parochie: “Navision sluit aan bij de ontwikkelingen
die samenvoeging nodig maken. Op termijn wordt het moeilijk
deskundigen te vinden en dan is het belangrijk dat iedereen
op dezelfde manier de administratie doet. Het systeem is dan
vanuit alle plekken te benaderen. Navision voorziet al in het

maar’, ‘mitsen’ en ‘maar’, maar uiteindelijk is het kleine winkeltje genoodzaakt zich aan te sluiten bij een groter filiaal om nog uit de kosten te kunnen komen. De angst is bemoeienis, maar
doen ze het niet, dan hebben ze geen oog voor de toekomst. En dat gaat voor de parochies ook
gelden. Tegen heug en meug moet een kerk worden opengehouden, terwijl je van tevoren weet
dat die toch sluit.” Positiviteit, vertrouwen en moed zijn voor hen belangrijke uitgangspunten om
het fusieproces te laten slagen. “Je kunt bang zijn dat het gaat mislukken, maar je moet ook eerlijk

samenvoegen van administraties. Uiteindelijk levert het ook tijd-

zijn. Iemand van zeventig zet je niet bij een tienergroep. Als het een hier niet gaat, moeten we ver-

winst op.”

trouwen hebben dat het elders misschien wel kan”, aldus Leijtens. Mensen zelf kunnen volgens hem
al lang verder kijken dan de grenzen van hun eigen parochie: “Degene die nog naar de kerk gaan, kiezen daar bewust voor. Steeds vaker zie je dat mensen ‘gewoon de eucharistie willen zoals het hoort’.
Daar kom je voor en je verwacht dat die er dan ook is.”

Voorsorteren is prima

Tiny van Eerd is vice-voorzitter van het kerkbestuur van Parochie Heeze. De parochie maakt
momenteel de overgang mee van Rob Mutsaerts als pastoor naar diens broer Ed Mutsaerts. “Nu
hebben wij een hulpbisschop als reservepastoor”, legt Van Eerd uit. “Wij zijn dankbaar dat Rob
zeven jaar pastoor bij ons is geweest. Financieel draait de parochie goed. De inkomsten groeien
nog ieder jaar. Rob is strak in de leer, maar heeft hart voor de mensen die er moeite mee hebben.
Hij veroordeelt niet de mens achter de zondaar. Hij ziet ook dingen aankomen. De meeste problemen
waren al opgelost voordat het issues waren.” In het fusieproces beschouwt Van Eerd zich als een
toeschouwer. “Bij ons is het nog geen noodzaak. Met onze exploitatie kunnen we nog vijftig jaar vooruit en we hebben wekelijks zeshonderd kerkgangers.” Toch vindt hij het goed dat de parochie een spiegel wordt voorgehouden. “Voorsorteren is prima. Maar we zijn ook afhankelijk van de benoemingen die
op het bisdom worden bedacht. Het geloof moet in de parochie daarom centraal staan. Je bekent je
ten opzichte van een pastoor, maar of die wel of geen meerwaarde ziet in een pastoraal/dekenaal team
is maar de vraag. Wel is het daarom goed dat een op de toekomst gericht parochiemodel klaarligt, waar
individuele parochies in kunnen schuiven, wanneer ze dat nodig/wenselijk vinden.”

Wilt u meer
informatie
over dit
dekenaat?

In het kort

Bijna is het Kerstmis en viert de hele wereld de
geboorte van Jezus. Doorgaans wordt dezelfde
wereld al op tweede kerstdag geconfronteerd
met de consequenties die het volgen van Jezus
kan hebben. Dan wordt de diaken Stefanus herdacht. Vanwege zijn geloof in Jezus stierf hij de
marteldood als eerste in een lange reeks van
getuigen voor Christus. Dit jaar valt tweede kerstdag echter op zondag; het feest van Stefanus
maakt daarom volgens liturgisch voorschrift
plaats voor dat van de H. Familie.

De heilige Familie

kwamen. Een legende zegt nog dat
Augustus in een droom Maria met
haar Kind heeft gezien.

De beoogde Nieuwe Parochie bestaat uit de plaatsen
Mierlo, Geldrop, Heeze, Leende en Sterksel. De betreffende parochies zijn nog niet gestart met het fusieproces. Wel vond eind oktober 2010 in Geldrop een kennismakingsbijeenkomst plaats.

Pastoor-deken Geldrop-HeezeValkenswaard: Ph.G.A. Spooren
Telefoon: 040 2862364
E-mail: pastoor.spooren@onsbrabantnet.nl

Of kijk op
www.bisdomdenbosch.nl

Uitgave van het Bisdomblad
’s-Hertogenbosch oktober 2010.
Artikelen mogen vrij worden overgenomen
in parochiebladen.

In het dekenale katern van het Bisdomblad zijn het afgelopen jaar
de twaalf dekenaten van het bisdom aan het woord geweest over de
vorming van Nieuwe Parochies in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.
De eerste lichting van (beoogde) fusieparochies conform het
beleidsplan heeft een uiteenlopende reeks indrukken, meningen en
achtergrondverhalen in de vorm interviews opgeleverd, waarvoor
het Bisdomblad de dekens, pastores, bestuurders en vrijwilligers
in de parochies dankbaar is. In 2011 zal het concept van katernen
worden voortgezet. Het thema van het Bisdomblad wordt daarbij het
uitgangspunt voor het belichten van de Nieuwe Parochies.
Alle dekenale katernen zijn als PDF-bestand te lezen via de website
www.bisdomdenbosch.nl

Adres redactie:
Parade 11, ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 6125488
Fax: 073 613 6850
E-mail: redactie@bisdomblad.nl
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Op het bijzondere wandkleed dat op
deze pagina is afgebeeld, zien wij als
eersten Maria en Jozef met het Kind
Jezus. Gedrieën vormen zij de overgang van het oude naar het nieuwe
testament. Dat wordt gesymboliseerd
door de stamboom waarin een aantal
bijbelse personen figureren. Aan de
oorsprong ervan – de wortel – ligt
de aartsvader Jesse, ook wel Isaï
genoemd. Hij toont een document met
de tekst ‘Et egredietur virga de radice
Jesse’ ofwel: ‘Uit de stronk van Jesse
schiet een twijg op’ (Jesaja 11,1).
In de stamboom zien wij vier koninklijke figuren met ieder een kenmerkend attribuut. Saul, de eerste koning
van de Israëlieten, draagt een zwaard
vanwege de strijdlust waarmee hij
tegen de filistijnen optrad. David, de

zoon van Jesse, speelt op zijn harp
zoals hij deed voor koning Saul. De
harp verwijst ook naar de psalmen
die aan David worden toegeschreven en nog steeds inspiratie bieden.
Rechts van hem zit zijn zoon, de
wijze Salomon. De wijsheidsboeken
Spreuken en Hooglied zouden deels
van deze koning afkomstig zijn,
vandaar dat hij een boek vasthoudt.
Tenslotte is er een vierde koning met
in zijn handen het model van een stad.
Wie is hij? Degene die het wandkleed
heeft ontworpen zou er meer over
kunnen vertellen, maar verschuilt
zich helaas achter de initialen E.SL.
Mogelijk heeft hij/zij keizer Augustus
willen afbeelden, die in het jaar van
Jezus’ geboorte alle inwoners van het
Romeinse Rijk opriep zich te laten
inschrijven in de stad waar zij vandaan
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Aan weerszijden van de H. Familie
zien wij de ouders van Maria en dus
de grootouders van Jezus – Joachim
en Anna – getooid met een aureool.
Joachim toont een banderol met de
tekst ‘Pater Almae Virginis’. Daarmee
geeft hij zijn identiteit aan: vader van
de milde (of: lieve) Maagd. Anna heeft
Maria op schoot, het kind dat zij op
hoge leeftijd mocht baren.
Zo heeft het wandkleed als geheel én
in onderdelen betekenis. De fijnzinnigheid waarmee de verschillende figuren
zijn weergegeven, de kleuren, materialen en toegepaste handwerktechnieken
maken het tot een waar kunstwerk.
Een zorgvuldig geborduurd wapentje
geeft aan dat het in 1954 is gemaakt
voor de St. Servatiusparochie te
Schijndel. In de pastorie van deze kerk
wordt dit mooie werk bewaard.

Zuster Regina Mattens o.p.
Diocesane Commissie Kerkelijke Kunst

