
Dienstbaar 

en bescheiden
Op de achtergrond. Dat is meestal de plek waar zorg en hulp zich in de Kerk concreet 

manifesteert. Bij dienstbaarheid aan de naaste past bescheidenheid. Mensen die vrijwillig 

anderen helpen, kloppen zich niet op de borst. Maar soms is het wel goed om te lezen dat 

er mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor hun medemens. Zo kunnen zij anderen 

inspireren.

In dit katern komt een drietal initiatieven aan bod, waarmee ‘zorg en hulp’ perspectief 

krijgt in het kader van de Nieuwe Parochies. Het eerste interview gaat in op de vrijwillig 

georganiseerde hulp die in parochies ontstaat rondom mobiliteit. Het tweede interview zoomt 

in op de rouwverwerkingsgroep die in november in Tilburg start.

In het weekend van 18, 19 en 20 november vindt het jaarlijkse DiaconAction plaats. 

Projectmedewerker Jongeren en Diaconie Kristel van der Loop vertelt over de bedoeling 

van dit diaconale project dit jaar en welk effect DiaconAction op de vorming van Nieuwe 

Parochies kan hebben.

De Nieuwe 
Parochie
zorgen en helpen pas kwam versterken en de dame die 

ze nu opzoekt. Want de vorige persoon 
die ze bezocht stuurde haar aan de 
deur weg”, vertelt Messerschmidt.

kaaRTENMakEN
Een van de zaken die zowel in 
Odiliapeel als in Uden fanatiek wordt 
gedaan, is kaarten versturen. Die kaar-
ten worden dan eerst ook zelf gemaakt. 
“Bijvoorbeeld de 90-jarigen in de 
parochie sturen we een kaart”, vertelt 
Ria Sanders-Van Duijnhoven. Sowieso 
kunnen de jarige zieken die bezocht 
worden, op een kaart rekenen. Er zijn 
leden van de bezoekgroep die hun 
inzet vooral verlenen in de vorm van 
het maken van de kaarten. 

De groep in Uden is de afgelopen jaren 
wat kleiner geworden en telt nu nog 
zeventien leden. Ook het aantal men-
sen dat bezocht wordt neemt wat af, 
dus dat gaat mooi gelijk op. Odialiapeel 
maakt opvallend genoeg een groei 
door: kort geleden dienden zich twee 
nieuwe leden aan, wat de krachten 

op tien brengt. Uitbreiding was hier 
welkom, omdat de laatste jaren steeds 
vaker zieken worden opgezocht in het 
ziekenhuis of in verzorgingshuizen. 
En die liggen allemaal buiten het dorp, 
zodat er de nodige tijd gaat zitten in het 
reizen. 

LUIsTEREN
Al die praktische kanten van het zie-
kenbezoeken zijn belangrijk, maar 
waar het echt om gaat is volgens alle 
aanwezige dames: luisteren. Dat is in 
de kern het ziekenbezoeken. Natuurlijk 
is een mooi verhaal kunnen vertellen 
meegenomen, maar waar de zieken 
en ouderen echt behoefte aan hebben 
is hun verhaal kwijt te kunnen. “Het 
gaat er om dat je vertrouwen weet te 
scheppen”, zegt Nollie van Berlo uit 
Odiliapeel. Een enkele keer komt het 
tot gezamenlijk bidden, maar het ini-
tiatief daartoe laten alle dames aan de 
bezochte persoon. Wel is zowel voor 
bezoeker als bezochte duidelijk dat 
men elkaar opzoekt 'vanuit de kerk'. 
Wat dat betreft gaat het er heel anders 

aan toe tijdens het ziekentriduüm. Dat 
vindt sinds 1939 ieder jaar plaats in 
Odiliapeel. “Het is in feite een confe-
rentie van drie dagen rond een bepaald 
thema dat gekozen is rond de ervaring 
van ziek-zijn en behoeftig worden”, ver-
telt Dora van der Wijst-Dortmans, een 
van de organisatoren van het triduüm. 
“Het biedt een programma van bezin-
ning en van stilte en rust, maar ook 
ontmoeting en gezelligheid. Er komt 
veel los. Elkaar ontmoeten en persoon-
lijke dingen delen, dat kan voor men-
sen die vaak tamelijk eenzaam thuiszit-
ten, zeer wezenlijk zijn.” Dat blijkt met 
name tijdens de handoplegging en de 
zegen, op de derde en laatste dag. 

Het is een heel gebeuren, zo'n triduüm. 
Met mensen van de luchtmacht die ond-
ertsteuning bieden, 'om de herrie die 
ze door het jaar maken, een beetje goed 
te maken'. Ze brengen de warme maal-
tijd, leveren bedden en serviesgoed. 
Veertig vrijwilligers uit de omliggende 
dorpen maken de driedaagse mogelijk. 
Enkele verpleegkundigen nemen enkele 
vrije dagen op om het evenement ook 
medisch mogelijk te maken - denk aan 
het verzorgen van mensen met een 
stoma of het tillen van mensen met een 
tillift. Jaarlijks doen er zo'n 170 tot 200 
mensen mee. “Er is iemand die komt 
helemaal uit Heerlen en andere men-
sen uit Schaijk en Mill”, vertelt Van der 
Wijst. 
Na de drie dagen valt het afscheid 
nemen velen moeilijk - en soms is het 
zo ook bij een eenvoudig huisbezoek 
van de mensen van de bezoekgroep. 
“De dankbaarheid die men ervaart, de 
blije gezichten. Dat is de waardering 
waarvoor je het doet.”

Ted Konings

Een 
ziekenbezoeker 
doet meer dan 
een bakkie
koffie en een 
potje rummikub
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Theo van Zuylen coördineert ‘Hulp Kerkbezoek’ 

in de Nijmeegse Emmausparochie. Onder zijn  

hoede halen en brengen momenteel twaalf vrij-

willige chauffeurs ieder ongeveer twee mensen 

wekelijks naar de weekendmissen. Van Zuylen 

heeft het systeem succesvol in werking gezien in 

buurparochie Dukenburg en zeventien jaar gele-

den met enige aanpassing geïntroduceerd in zijn 

eigen parochie met twee kerken. “Bij ons is het 

echt voor mensen die niet op eigen gelegenheid 

naar de kerk kunnen komen,” legt Van Zuylen uit. 

“Ook vragen wij een kleine bijdrage van € 1,50 

per keer. Wanneer er namelijk geen bijdrage is 

vastgesteld, dan zijn passagiers snel geneigd 

om een hoger bedrag te geven en dat is niet de 

bedoeling. De meeste chauffeurs willen eigenlijk 

helemaal geen bijdrage ontvangen, maar het is 

goed om het een beetje zakelijk te houden. Dat 

functioneert het beste.” 

Een manier om het vervoer te organiseren kan 

simpelweg met het maken van een rooster, 

waarop vraag en aanbod elkaar kunnen bereiken. 

Dat vraagt weinig inspanning, maar zijn ervaring 

is dat het uiteindelijk beter werkt als iemand 

het coördineert. Regelmatig attendeert hij op de 

mogelijkheid om een auto langs te sturen. “Over 

het algemeen is men erg terughoudend, want ze 

denken dat ze er anderen mee tot 

last zijn.” Het aantal mensen dat 

nu gebruik maakt van het vervoers-

aanbod vindt hij weinig. Veel meer 

mensen zouden ermee geholpen 

kunnen zijn, omdat er volgens hem 

genoeg mensen zijn die het graag 

willen doen. Van Zuylen noemt een 

aantal voorbeelden waarbij er al jaren 

lang vaste afspraken lopen. 

Of het concept toepasbaar is in iedere 

parochie? Van Zuylen denkt van wel. 

Bovendien is het de verwachting dat 

de gemiddelde reisafstand bij samen-

gevoegde parochies groter zal worden. 

“Als er op minder plekken een eucharis-

tieviering is, zullen mensen van verder 

moeten komen,” zo beredeneert hij. Of 

zijn chauffeurs straks ook tussen andere 

plaatsen gaan rijden is even de vraag. 

Hulp Kerkbezoek is plaatselijk bedoeld en 

niet iedereen is bereid om vijftien of twintig 

kilometer te gaan rijden. “Maar we hebben 

eigenlijk nooit problemen gehad, ook niet als 

er iemand van buiten de parochie moest wor-

den opgehaald.”

“Vanuit de liefde van Christus willen we juist in tijden van lijden 

dicht bij bij de mensen zijn,” legt de uit India afkomstige pastoor 

Joseph uit en hij licht toe hoe rouwverwerking wordt opgepakt vanuit 

de samenwerking tussen de parochies. In een kleine dienst wordt 

begonnen met het voorlezen van gedicht of tekst die nabestaande 

inbrengt en een lezing van ongeveer twintig minuten door iemand 

van de rouwverwerkingsgroep of het pastoraal team. Daarna praat 

men in kleine groepjes verder en wordt men uitgenodigd voor ver-

volgbijeenkomsten. Deze vervolgbijeenkomsten die ongeveer een 

half jaar kunnen worden bijgewoond, hebben een meer gemeen-

schappelijk karakter, maar zijn niet massaal: maximaal tien per-

sonen om de sfeer persoonlijk en kleinschalig te houden. Pastoor 

Joseph: “Mensen kunnen hier goed hun ervaringen delen en met 

elkaar praten over hoe zij verder gaan.”

De werkgroep bevat negen leden afkomstig uit Broekhoven, Tilburg 

Centrum, Zuid en Goirle. Die spreiding heeft voordelen meent de 

pastoor: “Soms vinden mensen het fijn om in alle vrij-

heid te kunnen praten met 

Hulp Kerkbezoek
In de ene parochie heet het de 'Kerktaxi', elders 'Vervoer naar de kerk'. De 

service voor en door parochievrijwilligers om minder mobiele kerkgangers te 

helpen om naar de kerk te kunnen gaan heeft verschillende benamingen, maar 

in essentie komt het op hetzelfde neer. Meestal onopvallend, is deze dienst 

van naastenliefde een van de dankbare initiatieven waarmee thema ‘zorgen en 

helpen’ in de parochies concreet gestalte krijgt.

Rouwverwerking in 

de Nieuwe Parochie
Met twee locaties in Tilburg start in november dit jaar een nieuw 

initiatief rond rouwverwerking. Vanuit parochiecentrum Broekhoven 

zal pastoor Joseph Bijumon Thomas in de te vormen Nieuwe Parochie 

Tilburg I samen met een werkgroep mensen nabij zijn die verdriet 

hebben te verwerken na het overlijden van hun dierbaren.

iemand die zij juist niet al heel goed kennen. Dan is het prettig dat 

er in de werkgroep ook mensen zitten die enkele kilometers ver-

derop wonen.” Het is de bedoeling dat men op twee plaatsen in de 

Nieuwe Parochie terecht kan voor rouwverwerking: in het parochie-

centrum van Broekhoven en de pastorie in Goirle.

Met de rouwverwerkingsgroep wordt samen met het diaconale pro-

ject ‘Barmhartige Samaritaan’ gestalte gegeven aan het speerpunt 

Kerk en Samenleving in de Nieuwe Parochie. De bijeenkomsten wor-

den ondersteund door stichting De Vonk, die vormingsprogramma's 

aanbiedt voor katholieke vrijwilligers op het gebied van diaconie, 

armoedebestrijding en mantelzorg.
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Diaconaction 2011: neeD a hanD?

Tijdens DiaconAction komen jongerengroepen in het hele land in actie voor men-

sen in hun eigen omgeving. Dit jaar gebeurt dat in het weekend van 18 tot en met 

20 november. Ook in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch zullen zich weer veel groe-

pen mobiliseren. “Dit jaar staat iets speciaals te gebeuren,” vertelt projectme-

dewerker Jongeren en Diaconie Kristel van der Loop die DiaconAction vanuit het 

bisdom coördineert. “De deelnemende jongerengroepen zullen tijdens de jaarlijkse 

aftrapavond op vrijdag 18 november in het centrum van Eindhoven samenkomen 

om op de avond zelf al de handen uit de mouwen te steken.”

afTRapaVoND EINDHoVEN: NEED a HaND?

Kristel: “Zoals in de titel zichtbaar, is het thema van dit jaar ‘Need a hand?’, wat 

wil zeggen: ‘kan ik een handje helpen?’. Tijdens de aftrapavond zullen tieners en 

jongeren zich bezighouden met dit thema door het ‘aan den lijve te ervaren’. Na 

een Eucharistieviering, die om 18.30 in de Catharinakerk in Eindhoven zal plaats-

vinden, zal de groep zich splitsen in kleinere groepen, die vervolgens op weg gaan 

naar een volgende locatie. Ieder kiest dus zelf zijn eigen avondprogramma.” Welke 

mogelijkheden er precies zullen zijn blijft nog even geheim, maar wat volgens 

Kristel wel gezegd kan worden is “dat op deze avond aan jongeren de kans gebo-

den wordt om dienstbaar te zijn en werkelijk de ander te ontmoeten.” Kristel: “De 

avond zal uiteindelijk eindigen in de pastorie van de Sint Joriskerk te Eindhoven, 

waar de groepen nog toegesproken worden door Diaken Hans van Bemmel ofm., 

een bijzonder inspirerende broeder met veel ervaring in het jongerenwerk op diaco-

naal gebied.”

DIacoNacTIoN aLs kaNs VooR DE NIEUWE paRocHIE

“Het kost al zo veel tijd om samen te voegen tot een Nieuwe Parochie, 

DiaconAction kunnen we er nu niet bij hebben.” Deze uitspraak is herkenbaar voor 

Kristel, die DiacoAction juist probeert in te zetten in het diocesane tiener- en jon-

gerenwerk. “Maar DiaconAction is een springplank, geen obstakel”, meent zij en 

wijst op de kansen die het diaconale initiatief in zich heeft om de organisatorische 

krachten in parochies op een enthousiaste manier te verenigen.

“De organisatie van DiaconAction is zo eenvoudig of gecompliceerd als u zelf wilt, 

dit ligt aan de grootte van het project dat wordt bedacht. Voor jongeren geeft het 

een enorme impuls wanneer ze merken dat ze niet alleen zijn, dat er een groep is 

waarin zij zich opgenomen voelen. Hoe groter deze groep, des te sterker is de getui-

genis die de groep daarmee aflegt, en des te meer voelt een jongere zich in een 

groep gesterkt en gesteund. Daarnaast beleven ze samen veel plezier en voelen 

ze zich werkelijk belangrijk in het dienstbaar zijn aan een ander. Christus heeft ons 

geroepen om dienstbaar te zijn, en wij mogen hem in de ander ontmoeten wanneer 

wij Hem hierin volgen,” aldus Kristel. Als jongere kent zij de leefwereld van haar 

leeftijdgenoten en heeft zij in Uden en Zeeland gezien welke positieve uitstraling 

DiaconAction had op heel de parochie.

Nieuwe Parochie katern 
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Alle Nieuwe Parochie-katernen zijn als PDF-bestand 

te lezen via de website w ww.bisdomdenbosch.nl 

onder de rubriek ‘Nieuwe Parochie’. 

Teksten: Marc de Koning

Nieuwe Naamlijst van 
het Bisdom online

De nieuwe Naamlijst 2011-

2012 is vanaf deze maand 

op internet beschikbaar 

als PDF-bestand en voor 

iedereen kosteloos te 

‘downloaden’. Het bisdom 

gaat de digitale uitgave 

periodiek vernieuwen. U 

kunt zien op de website 

welke versie het betreft. 

Het systeem van betaalde 

abonnementen via boek-

handel Vugs vervalt 

hiermee. Het is ook niet 

mogelijk bij het bisdom 

gedrukte exemplaren van de Naamlijst aan te vragen. Mutaties 

op de Naamlijst zijn door te geven aan mevrouw A. v.d. Els via 

communicatie@bisdomdenbosch.nl (bij voorkeur) of per post: 

bisdom van ’s-Hertogenbosch Postbus 1070, 5200 BC ’s-Her-

togenbosch. Mutaties worden opgespaard en in de periodieke 

nieuwe versies verwerkt.

........................................

Overvolle Mariakapel in 
Bossche Kathedraal bij Kinderen 
bidden voor Kinderen 
Op deze zomerse 1 oktober trok de kinderprocessie richting de 

Sint-Jan in Den Bosch veel bekijks. Voorafgegaan door kleurrijke 

vaandels liepen tientallen kinderen en ouders al biddend en 

zingend naar de Mariakapel met een jumbo-rozenkrans, flam-

bouwen, rozen voor Maria en een brievenbus vol kaarten voor 

zieke kinderen. 

Dankzij de enthousiaste begeleiding door de jeugdleden van 

Harmonie St. Cecilia uit Rosmalen, was het Fatimalied al van 

een afstand te horen. Sommige mensen langs de kant gingen 

spontaan meebidden en meerdere ouders en kinderen sloten 

zich alsnog aan mee de kathedraal in. Daar, in een volgepakte 

Mariakapel, wordt de kinderrozenkrans gebeden voor de zieke 

kinderen waarvoor even eerder vele vrolijke kaarten gemaakt 

waren. Voor kinderen die zij niet kennen maar God wel, zoals 

het openingsliedje 'God kent jou' benadrukte. De kinderrozen-

krans verloopt volgens een inmiddels beproefd stramien: bij elk 

van vijf Geheimen een gezongen strofe, stukje uit de Bijbel, kin-

dergebedje en drie Weesgegroetjes, visueel ondersteund door 

kaarsen, rozen en bijbehorende illustratie. Ondanks de drukte 

wordt het een rustige en bijzonder sfeervolle viering onder lei-

ding van pastoor Robert van Aken. 

Na afloop nodigt pastoor Van Aken alle kinderen uit om in 

deze rozenkransmaand een kaarsje op te komen steken bij 

Maria. In de Parochies H. Maria en H. Johannes in Den Bosch 

mogen de kinderen die voor iemand willen bidden in oktober 

na de Mis gratis een kaarsje aansteken. Samen wordt dan een 

Weesgegroetje gebeden. 

Voor thuis krijgen de kinderen het rozenkransboekje Kinderen 

van God bidden met Maria, het kwartetspel Lisa & Daan en het 

boek Met fietskaart en kompas van Mgr. R. Mutsaerts. De zieke 

kinderen zullen dit ook krijgen en, dankzij de motiverende spon-

soring door het Bisdom, een hele stapel kaarten! 

Kijk op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl voor informatie 

en materialen om het rozenkransgebed met kinderen op een-

voudige manier te organiseren. Zie de website van het Sint-

Janscentrum voor meer foto's.

........................................

Allerzielenviering in 
kapel begraafplaats Orthen

Bisschop Hurkmans draagt 

woensdag 2 november aan-

staande, op het feest van 

Allerzielen, om 10 uur in de kapel 

van begraafplaats Groenendael 

te 's-Hertogenbosch-Orthen de 

H. Mis op ter nagedachtenis aan 

alle overleden bisschoppen en 

priesters en voor alle overleden 

gelovigen in ons bisdom. Na de 

eucharistieviering, die wordt opge-

luisterd door een koor van pries-

terstudenten, betreden de aanwe-

zigen de crypte van de kapel, waar de meeste bisschoppen van 

Den Bosch zijn bijgezet, alsmede enkele priesters en docenten 

van het voormalige Groot-Seminarie. Aansluitend worden de gra-

ven gezegend en er wordt gebeden.

Op Allerzielen bidt de Katholieke Kerk voor alle overledenen die 

nog niet bij God in de hemel zijn. In de katholieke cultuur trek-

ken veel mensen op die dag naar kerkhoven om hun geliefden 

te gedenken.

Op Allerzielen worden in het Officie de 'Getijden voor de 

Overledenen' gebeden. De gezangen, psalmen, lezingen en 

voorbeden staan in het teken van de menselijke sterfelijkheid 

en Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid. Dat geldt ook voor 

de Mis die op deze dag gecelebreerd wordt. De openingstekst 

van de Allerzielenmis is dezelfde als die van een uitvaartmis: 

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis 

(‘Heer, geef hen de eeuwige rust en moge het eeuwig licht hen 

verlichten’).

........................................

Kristel van der Loop: 

"DiaconAction is een springplank"
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