
Tilburg is in beweging

Met oprichting van de Goede Herderparochie per 1 januari en het vergevor-

derde fusieproces in Berkel-Enschot Udenhout, telt het stadsdekenaat Tilburg 

op korte termijn al twee van de drie beoogde Nieuwe Parochies. Uiteindelijk 

komen er twee parochies: één 'boven de spoorlijn' en één 'onder de spoorlijn'.

Na een intensieve voorbereiding van ruim anderhalf jaarinstalleerde hulpbis-

schop Mutsaerts afgelopen zondag de pastoor van de Goede Herderparochie, 

drs. J. Miltenburg, tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Heikese kerk 

(H. Dionysius aan de Stadhuisstraat 6). 

Een van de nieuwe initiatieven die door de vorming van Nieuwe Parochies 

in Tilburg mogelijk is geworden, is de huwelijkszondag op 12 februari, 

daags voor Valentijnsdag. Op de vierde pagina van het katern wordt deze 

aangekondigd.

Nieuw
Parochiekatern 

januari 2011
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PeriodieKe ScHenKinG

Wanneer u zich verplicht om vijf jaar 
lang een bepaald bedrag aan een goed 
doel te schenken, is het hele bedrag 
aftrekbaar voor de inkomstenbelas-
ting. Zodra u overlijdt vervalt deze 
verplichting. Dit noemen we een lijfren-
teschenking of periodieke schenking. 
Deze moet wel bij de notaris worden 
vastgelegd met een notariële akte. De 
parochie betaalt in dat geval (een deel 
van ) de eventuele kosten van de notari-
ele akte.

Meer inforMatie

Iedereen van 16 jaar en ouder kan 
bij de notaris een testament laten 
opstellen. Die zorgt ervoor dat in het 

Centraal Testamentenregister in Den 
Haag staat vermeld dat er een testa-
ment is. Bij overlijden kan de familie 
altijd via de notaris achterhalen of er 
een testament is gemaakt en bij welke 
notaris dit is gebeurd. Meer informatie:
www.notaris.nl of de notaristelefoon: 
0900-3469393.
www.belastingdienst.nl of belasting-
stelefoon: 0800-0543. U kunt hier 
de actuele stand van zaken opvragen, 
zoals de drempelbedragen die jaarlijks 
opnieuw worden vastgesteld.
www.erfenis.nl biedt onder meer tips 
hoe u successierecht kunt besparen.

Michiel Savelsbergh

fUndatieS
Regelmatig komt het voor dat mensen 
willen regelen dat er na hun overlijden H. 
Missen voor hen worden gelezen gedu-
rende een periode langer dan een jaar. Zij 
kunnen daarvoor een zogenoemde fundatie 
stichten (en dat kan vanzelfsprekend ook 
als men voor iemand anders H. Missen 
wil laten opdragen). Een fundatie betreft 
géén schenking en er is dus ook geen 
schenkingsrecht verschuldigd. Het misver-
stand dat het hierbij om een schenking zou 
gaan, is nogal hardnekkig. Bij een fundatie 
betaalt de stichter een bedrag aan de paro-
chie. Van de rente die op dat bedrag wordt 
gerealiseerd, worden misintenties betaald. 
Na uiterlijk twintig jaar houdt de fundatie 
op te bestaan: het vervalt dan in beginsel 
aan de parochie. Voor het aanvaarden van 
een fundatie dient een speciaal formulier 
te worden ingevuld dat vervolgens naar het 
bisdom ter accordering moet worden toe-
gezonden. Dit formulier kunt u downloaden 
van de website van het bisdom.
U hoeft dit formulier alleen maar op te 
sturen aan de parochie met een kopie van 
paspoort of rijbewijs. Wij laten volgens uw 
wensen de akte opstellen door de notaris. 
U krijgt daarna een exemplaar thuisge-
stuurd. De parochie neemt (een deel van) 
de kosten voor het opstellen van de akte 
voor haar rekening. De parochie vraagt u 
op het kantoor van de notaris persoonlijk 
uw handtekening te komen plaatsen. Dit 
zogeheten legaliseren van de volmacht, het 
voor ‘echt verklaren’ van de handtekening, 
kunt u overigens gratis doen bij iedere 
notaris. U kunt dus kiezen voor de dichtst-
bijzijnde notaris bij u in de buurt, ook al is 
de akte opgemaakt bij een andere notaris. 
Jaarlijks ontvangt u van de parochie een 
acceptgiro-kaart met het verzoek uw toege-
zegde bijdrage over te maken.

reKenVoorbeeLd
Stel u geeft per jaar € 350,- gedurende vijf jaar, dus in totaal € 1.750,-. 
Hieronder is het verschil tussen een gewone gift en een periodieke schenking 
weergegeven. Bij een gewone gift is er vanwege de drempel (1% van het bruto 
inkomen) géén recht op fiscale aftrek. Bij een periodieke schenking is die 
drempel er niet en mag u het volledige bedrag aftrekken (€ 350,-).

 GEWONE GIFT PERIODIEKE SCHENKING

Inkomen 40.000 40.000
Jaarlijkse gift 350 350
Drempel (1%) 400 0
Maximaal aftrekbaar (10%) 4.000 onbeperkt
Fiscaal aftrekbaar 0 350



Regeren is vooruitzien
om de ontwikkelingen in de parochies 

berkel, enschot, Udenhout en biezenmortel 

te duiden, gebruikt pastoor Pieter Schepers 

twee citaten. “regeren is vooruit zien,” druk-

te zijn moeder hem altijd op het hart en van 

zijn vader leerde hij “de weg van de geleide-

lijkheid”. in een notendop zijn het ook twee 

strategieën die zijn drie parochies na jaren 

van samenwerking klaarmaken voor een 

nieuwe uitdaging: nieuwe Parochie Zalige 

Paus Johannes XXiii. 

Pastoor Schepers: “Voor de naam van de nieuwe parochie wilden we wel een patroon waar een 

foto van is, iemand die een inspirerend leider was. Ook vinden we het belangrijk om met de 

parochie op bedevaart te kunnen gaan naar de plek van die heilige.” Het voorbeeldige karakter 

van de paus inspireert de pastores om dichtbij de mensen te blijven staan en “zelf vertrouwen te 

hebben om dat ook uit te kunnen stralen.” 

Dat de huidige parochies geen onmiddellijke financiële noodzaak hebben om samen te gaan 

staat een vlot proces niet in de weg. “Ook wij moeten ons niet laten leiden door emoties en de 

samenvoeging zien als plicht naar de toekomst”, aldus Schepers. “Als puntje bij paaltje komt, 

kijkt men liever niet over de grens van de eigen parochie heen.” Een uitgekiend misrooster zorgt 

er daarom nu al voor dat mensen bij elkaar in de kerk komen en elkaar beter leren kennen. “Voor 

de parochiële veranderingen kan begrip worden opgebracht als je maar laat zien dat je hard 

werkt en je best doet. Om het vol te houden moet je veel van God en van mensen houden. En de 

mensen moeten dat ook ervaren in de persoonlijke ontmoetingen. Als pastoor moet je het vrien-

delijke gezicht van de Kerk zijn en laten zien dat de parochie er voor je is.”

Met Pinksteren 2012 is de definitieve oprichting voorzien. De stuurgroep en de werkgroepen 

hebben hard gewerkt om de fusie rond te krijgen, volgens de pastoor. Bijzonder is de aandacht 

voor de communicatie in het fusieproces. Zes studenten van Fontys Hogeschool zullen zich voor 

hun afstudeerscriptie buigen over de communicatie in de parochie. Dit levert een waardevol 

communicatieplan op, weet pastoor Schepers: “Je kunt wel roepen: “we moeten iets met jonge-

ren doen”, maar waar baseer je dat op als je niet bij deze doelgroep ‘in het systeem zit’ en je er 

geen plan voor hebt? De nieuwe generatie van tieners en twintigers moet zich gaan herkennen 

in de parochie. Hun interesse is best te wekken, maar dan moet je wel door hun bril kijken.” 

De website wordt een belangrijk element van de Nieuwe Parochie, alsook het contactblad “De 

Vierklank”, dat in een oplage van 9.000 stuks huis-aan-huis verspreid wordt. “Het concept van 

de Vierklank hebben we van de Damiaanparochie in Helmond,” aldus de pastoor. “Ook 

daar zie je de toegevoegde waarde van huis-aan-huis verspreiding, namelijk dat 

het blad een sociaal bindmiddel is voor zowel kerkelijke als 

niet-kerkelijke mensen.”

Pastoor-deken Miltenburg: “Het doel van de samenwerking is 

meer vitaliteit en een krachtiger geloofsgemeenschap. Hoe? 

Door doelmatiger efficiënter te werken. Dat willen we realiseren 

met behoud van de pastorale nabijheid, alsook door verbetering 

van de pastorale kwaliteit. De samenwerking is zowel bestuurlijk 

als pastoraal.”

HoofdKerK

’t Heike wordt de hoofdkerk. Moet iedereen naar dezelfde kerk-

gebouw? “Nee,” zegt Miltenburg. “De lokale geloofsgemeen-

schap is waardevol, het is belangrijk om vieringen op de verschil-

lenden locaties te houden. De kerk van Broekhoven wordt het 

pastoraal centrum, ook het centrale secretariaat wordt daar 

gevestigd. Op elke locatie blijft een secretariaat, juist om de 

praktische zaken en de nabijheid te garanderen. Voor veel vrijwil-

ligers verandert er niets; zo blijft het persoonlijk pastoraat in elke 

geloofsgemeenschap. Veel vertrouwde dingen blijven gewoon 

doorgaan die nauw met het kerkgebouw verbonden zijn, denk 

daarbij aan een koster, acolieten, lectoren, de mensen van de 

bloemversiering etc.”

Er zijn vier terreinen in de samenwerking, ofwel speerpunten:

JeUGd en JonGeren

(H. Strijards, pastoraal werker)

Hieronder valt het H. Vormsel en de voorbereiding daarop. Maar 

ook het vervolg op het vormsel, tienergroepen en jeugdgroepen. 

Ook valt te denken aan een jeugdkoor. Jongeren willen andere 

jongeren zien waarmee ze het geloof kunnen delen, dat kan mak-

kelijker in de nieuwe parochie.

KerK en SaMenLeVinG

(Th. Van den Boom, pastoraal werker, J. Nellimalamattathil, pas-

toor)

Hierbij gaat het om een brug te slaan tussen kerk en samenle-

ving. Juist de mensen die het moeilijk hebben  mogen ervaren 

dat we een gemeenschap zijn die om hen geeft. Zo is er een 

rouwverwerkingsgroep gestart, vooral voor hen die hun partner 

verloren hebben. Gedeelde smart is halve smart. Ook wordt 

gewerkt aan een sociaal vangnet, voor hen die hulp nodig heb-

ben, zeker onze tijd van (economische) crises. Mensen mogen 

Gods barmhartigheid ervaren.

roePinG en VorMinG

(J. Miltenburg, pastoor)

Gedurende een jaar zijn we vanuit de H. Schrift en gebed samen-

gekomen om te onderscheiden wat God met ons leven voor 

heeft. Hierbij is Gods roeping breder verstaan dan de klassieke 

roeping tot priester of religieus. M.b.t. geloofsvorming is er een 

cursus van 7 avonden geweest, over theologie van het lichaam, 

en een cursus voor het begeleiden van kinderen in hun geloof. 

Bij cursussen en vorming is het voor iedereen duidelijk dat zoiets 

beter werkt als het breder opgezet kan worden dan in de oude 

parochiestructuren.

HUWeLiJK en GeZin 

(H. Vugs, diaken, K. Loodts, kapelaan, J. van Amelsvoort, diaken)

Uiteraard is hier de gemeenschappelijke huwelijksvoorbereiding, 

maar ook dagen voor degenen die al gehuwd zijn. Voorbereiding 

op de Doop en Eerste Heilige Communie. Door krachten te bun-

delen kunnen er betere ideeën naar boven komen. 

Vanaf 1 januari 2012 ontstaat in tilburg een nieuwe Parochie: de goede Herder. Hierin 

zijn de volgende parochies opgenomen: St. Jozef (Heuvel), St. dionysius (binnenstad) 

en allerheiligst Sacrament, antonius van Padua (Korvel), Lidwina Gerardus Majella 

(trouwlaan), St. christoffel (broekhoven) en de parochie Goirle. Later zullen de parochies 

H. Margaretha Maria alacoque (ringbaan West) en de Petrus en Paulus aan de samenwer-

king deelnemen. 

De Goede Herder: 

meer vitaliteit en 
een krachtiger 
geloofsgemeenschap

Nieuwe Parochie katern 
januari 2012



Nieuwe Parochie katern 
januari 2012

Alle Nieuwe Parochie-katernen zijn als 
PDF-bestand te lezen via de website 

www.bisdomdenbosch.nl  onder de rubriek ‘Nieuwe Parochie’. 
Teksten: Marc de Koning

Vanwege het succes van de huwelijkszondag vorig jaar in de 
Heikesekerk, wordt er dit jaar opnieuw een georganiseerd. echtparen 
en hun kinderen zijn van harte uitgenodigd om op zondag 12 februari 
aanstaande te komen. deze keer een relaxt onderwerp: ontstressen 
in je huwelijk. 

Het hoeft geen betoog: het leven is druk en vol. Wat is er dan heerlijker dan thuis een plek hebben 

waar je jezelf kunt zijn en kunt ontspannen? Toch is ook daar altijd veel ‘te doen’. In deze workshop 

spreken Cara en Mario van der Grient, beide fysiotherapeuten vanuit hun geloof en professie over dit 

onderwerp. Doel is om echtparen handreikingen te doen om thuis meer tot rust te komen.VaLentiJnSdaG
Deze huwelijkszondag wordt georganiseerd met als doel om echtparen een mogelijkheid aan te reiken 

om extra aandacht te geven aan hun huwelijk. Dit gebeurt in het kader van de Marriage Week. Deze 

‘week’ wordt elk jaar rondom Valentijnsdag georganiseerd. Het is een landelijk en internationaal initi-

atief waarmee alle schijnwerpers op het huwelijk worden gezet. Het leven is vaak zo vol en druk, dat 

de tijd voor elkaar er al snel bij inschiet. En dat terwijl het huwelijk zo kostbaar is voor ieders geluk. 

Vorig jaar is de huwelijkszondag ook georganiseerd in de parochie Tilburg  Binnenstad. Toen deden 

64 echtparen en kinderen mee.

ontSPannen daG
De huwelijkszondag begint op 12 februari om 10.30 uur met de zondagsmis in de Heikesekerk. Voor 

kinderen en tieners is er een gezellige doe-middag georganiseerd. De dag wordt afgesloten in de kerk 

met de hernieuwing van de trouwbelofte. Om 15.15 uur wordt er afgesloten met een Brabants bor-

reltje.

aanMeLden
Deelname is gratis. Er zal aan het eind van de dag een collectebus klaarstaan om eventueel een vrij-

willige gift in te doen. Aanmelden is wel belangrijk, zodat we weten op hoeveel deelnemers (inclusief 

kinderen) we kunnen rekenen. Een mailtje naar: karelloodts@home.nl is voldoende. Graag ook even 

de leeftijd van de kinderen vermelden.

Meer informatie: Kapelaan Loodts: karelloodts@home.nl

Huwelijkszondag in Tilburg
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Gods 
grootste 
geschenk 
uitdelen
‘Gods grootste geschenk’ heet 
een hedendaags project ter 
voorbereiding op de eerste 
heilige Communie. In elke les 
wordt steeds een geschenk van 
God behandeld: de schepping, 
een heel speciaal geschenk 
(jezelf), het doopsel, de Bijbel, 
vriendschap, vergeving, vrede, 
enzovoorts. Uiteindelijk komt dit 
uit bij Gods grootste geschenk: 
Jezus in de heilige Eucharistie. 
De Eucharistie is inderdaad Gods 
grootste geschenk aan ons. Het 
is daarom passend dat we er met 
eerbied mee omgaan.

vrucht van dit offer, uitdelen aan de gelovi-
gen. Op grond van het gewijde ambt assi-
steert de diaken hierbij.

Indien het niet mogelijk is dat deze gewijde 
bedienaars de Communie uitreiken of 
indien de mensenmassa te groot is, kun-
nen zij daarbij geholpen worden door chris-
tengelovige leken. Deze leken zijn dan ‘bui-
tengewone bedienaars van de Communie’. 
De acoliet die een aanstelling van de bis-
schop heeft ontvangen, is daardoor auto-
matisch een buitengewone bedienaar van 
de Communie. Maar ook andere gelovigen 
kunnen als buitengewone bedienaar wor-
den aangewezen, hetzij voor een bepaalde 
gelegenheid, hetzij meer permanent. 

Een buitengewone bedienaar ontvangt 
voor deze taak een officiële opdracht. Als 
het voor langere tijd bedoeld is, dient deze 
benoeming door de bisschop te geschie-
den. Eventueel kan dat met een liturgische 
plechtigheid gevierd worden; het verloop 
daarvan is te vinden in het Romeins Rituaal 
(deel 4, pagina 80-87). Wanneer een leek 
voor een enkele gelegenheid wordt aange-
wezen, kan de priester hem of haar daartoe 
een zegen geven. Na het ‘Lam Gods’ komt 
hij of zij naar de priester die zegt: ‘De Heer 

zegene u om nu het Lichaam van Christus 
aan uw broeders en zusters te geven.’

Een buitengewone bedienaar kan worden 
aangewezen om tijdens de mis te helpen bij 
het uitreiken van de Communie en om de 
Communie naar de zieken te brengen. De 
bedienaar draagt tijdens de mis het liefst 
liturgische kleding (dat wil zeggen een albe 
of een toog met superplie) of eventueel 
andere kleding die bij deze functie past.

Het spreekt voor zich dat een buitenge-
wone bedienaar van de Communie daartoe 
de nodige vorming moet ontvangen en 
blijk geeft van een intense beleving van 
de Eucharistie. Een onderdeel van de toe-
rusting zou bijvoorbeeld de geloofscursus 
‘Groeien in geloof’ van het Diocesaan 
Vormings Centrum kunnen zijn; daarnaast 
zou een specifieke liturgische vorming 
gegeven moeten worden. Al met al een 
hele investering, maar die is meer dan de 
moeite waard. Gods grootste geschenk ver-
dient het immers dat wij er zorgvuldig mee 
omgaan.

Dienst Liturgie
liturgie@bisdomdenbosch.nl

Die eerbied uit zich onder andere in 
bepaalde rituelen van verering, in de wijze 
waarop de Communie wordt bewaard en in 
de manier waarop het Lichaam van de Heer 
wordt uitgereikt. Het is dan ook niet om het 
even wie de Communie uitreikt. Dat is een 
taak met een zeker gewicht.

De gewone bedienaars van de Communie 
zijn de bisschop, de priester en de diaken. 
De bisschop en de priester dragen het 
eucharistisch offer op in de persoon van 
Christus. Het is dus voor de hand liggend 
dat zij degenen zijn die de Communie, als 

De gewone bedienaars van de Communie zijn de bisschop, de priester en de diaken. Indien 
het niet mogelijk is dat deze gewijde bedienaars de Communie uitreiken of indien de mensen-
massa te groot is, kunnen zij daarbij geholpen worden door christengelovige leken.




