
In het Nieuwe Parochiekatern van deze maand gaan pastoor-deken Spijkers, pastoor 

Brouwers en diaken van Nunen in op de ontwikkelingen rond de beoogde Nieuwe Parochie 

Oirschot. Naar verwachting zullen de parochies H. Petrus te Oirschot, de H. Bernadette te 

Spoordonk, de H. Willibrordus te Middelbeers, de H.H. Andreas en Antonius van Padua 

te Oostelbeers, de H. Odulphus te Best en de H. Antonius te Best op termijn samengaan 

als één fusieparochie. De H. Liduinaparochie te Best is al eerder samengegaan met de 

Bestse H. Antoniusparochie. 

Eind januari dit jaar kwam het complete pastorale team samen in Abdij Koningshoeven 

voor een bezinningsdag. Het team, bestaande uit drie priesters en drie diakens, for-

muleerde onder meer de mission statement en de taakverdeling van het pastorale 

team. In verband met de speerpunten is afgesproken dat pastoor Brouwers het 

speerpunt van roeping, vorming en spiritualiteit op zich neemt. Pastor Paul Versteegh 

ontfermt zich over het ouderenpastoraat. Diaken Hans van de Laar concentreert zich 

op het speerpunt Huwelijk en Gezin. Wilfred van Nunen coördineert het Jeugd- en 

Jongerenwerk en pastoor-deken Spijkers is naast zijn rol als teamleider en deken 

aanspreekpunt voor Kerk en Samenleving. In hun pastorale taken zullen de speer-

punthouders worden bijgestaan door diaken Jan van Lieverloo.
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Vladimir: “Armen zijn er veel en van 
alle tijden. Financieel, maar ook soci-
aal en zelfs op godsdienstig gebied 
kan er nood zijn. Ik denk dat wij 
altijd gatenstoppers zullen zijn.”
“Diaconie”, zegt Embregt, “is ook 
belangrijk voor de kerkmensen zelf. 
Geloven is niet alleen bidden, maar 
ook dóén.”

tieners in het pastoraat

Jammer dat het meestal oudere 
mensen zijn die zich daaraan geven. 
Embregt, die af en toe gebedsdien-
sten leidt in het nieuwe Jeroen 
Boschziekenhuis, heeft kort geleden 

afscheid genomen van vrijwilligers 
in het ziekenpastoraat, wat ook een 
vorm van heel indringende diaconie 
is. “Vijfentwintig jaar hadden ze daar 
gewerkt, een kwart eeuw. Maar nu 
zag ik ineens ook heel jonge mensen, 
tieners zelfs. Zij deden hun maatschap-
pelijke stage en hadden echt gekozen 
voor het ziekenhuispastoráát. Dat vind 
ik geweldig. Zij leren de mens zien 
met de blik waarmee Christus naar de 
mens keek en daarmee groeien ze als 
mens.

Diaconie is er voor de hulpvrager èn 
voor degene die hulp geeft en allebei 

Als u betrokken wilt worden bij  
het diaconale werk in Den Bosch,  
kunt u informatie opvragen bij  
diaken Vladimir Palte, 06-22379883. 

“Ik denk dat wij altijd 
gatenstoppers zullen zijn.”

kunnen ze erdoor geholpen worden. 
Ik herinner me een dame uit een sjiek 
appartement die op een bankje naast 
een zwerver gaat zitten. Ze klaagt haar 
nood over eenzaamheid en de zwerver 
luistert geduldig. Als hij aan zijn ver-
haal begint, zegt zij: ‘Ik had helemaal 
niet in de gaten dat u op straat leeft’. 
Waarop hij zegt: ‘Ziet u dat hutje tus-
sen de struiken. Dat is mijn huis’. Bij 
zoiets vraag je je af: wie helpt eigenlijk 
wie?”

Kees van Hasselt



Het proces om tot een Nieuwe Parochie te komen is ook 

in Oirschot gestart. “Een oplossing waar ik steeds meer in 

geloof”, vertelt pastoor-deken Spijkers. De parochiële samen-

voeging impliceert volgens hem kansen om het geloof te 

revitaliseren. “Elke parochie moet de kans krijgen om aan 

te geven wat zij belangrijk vindt. Het goede van ieder moet 

behouden blijven. Dat vraagt om een voorzichtige genuanceer-

de benadering”, meent de pastoor-deken: “We spreken niet 

over ‘de een sluit bij de ander aan’, maar we beginnen samen 

iets nieuws. Dat is de insteek.”

Dat het bisdom 2015 stelt als het jaar waarin alle fusies 

gerealiseerd moeten zijn, begrijpt de deken. “Het is goed om 

het proces in beweging te zetten. Maar mensen laten zich ook 

niet gek maken. Tijdens de bezinningsdag stond teambuilding 

centraal. Soms kunnen veranderingen in de parochies je het 

gevoel geven heen en weer geslingerd te worden. Dan is het 

goed om even weg te gaan uit je eigen omgeving en te inves-

teren in saamhorigheid.”

Bestuurlijk benadrukt de deken de efficiency die met de 

fusies gewonnen wordt: “In plaats van zesvoudig wordt 

het éénvoudig. Bovendien, het heeft ook een voordeel dat 

het bestuur meer afstand heeft ten opzichte van de lokale 

gemeenschap: dan kunnen materiële zaken objectiever wor-

den beoordeeld.”

jezus christus leren kennen, 

beminnen en navolgen

Jezus van Nazareth is voor ons Zoon van God,

•	 	Die	Schepper	is
	van	hemel	en	aard

e	en	in	wiens	

schepping we mogen leven

•	 	Die	Liefde	is	en
	van	welke	Liefde	Je

zus	de	verper-

soonlijking is

•	 	Die	Zich	manife
steert	overal	waar	L

iefde	zijn	uit-

drukking vindt (“Ubi caritas et amor, Deus ibi est”)

•	 	Die	overal	is	“W
ant	waar	er	twee	of

	drie	in	mijn	

naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden”  

(Mt. 18, 20)

•	 	Die	te	vinden	is
	in	de	Liefde	die	er	

tussen	en	in	

mensen is en in alles wat er van daaruit aan goeds 

wordt voortgebracht.

Meerwaarde  

ontdekken in de ander

“waar er twee of drie in mijn naam bijeen zijn, 

daar ben ik in hun midden.” deze uitspraak van 

jezus (Matt. 18, 20) bevat voor pastoor Brouwers 

de kern waar het bij het maken van plannen om 

zou mogen gaan. samenwerking is goed, maar 

wel vanuit de diepe onderlinge verbondenheid 

die ruimte laat voor wat de heer wil. Voor pas-

toor Brouwers van de odulphusparochie bete-

kent dat een houding die de bereidheid impli-

ceert om ‘jezelf te verliezen’: “Ben ik bereid mijn 

eigen plan opzij te zetten en te vertrouwen op 

wat god wil? als iedereen werkelijk vanuit deze 

houding bij elkaar is, kan er een inzicht ontstaan 

dat niemand van tevoren bedacht heeft, maar 

wat wel de beste oplossing blijkt.”

De Bestse pastoor vult aan: “Maar zo'n houding ontslaat er nie-

mand van om helemaal geen plannen te maken of kritisch na te 

denken. We willen onszelf voortdurend richten op de wil van God: 

“Wat wil Jezus werkelijk in een bepaalde situatie?” Zo'n houding vraagt veel vertrouwen in de medemens en een 

grote toewijding aan God. Als we dat weten te bereiken en de capaciteiten in de ander kunnen waarderen, kan er 

in vrijheid iets ontstaan dat recht doet aan het geheel. Voor onszelf mogen we daarbij helder maken wie we zijn en 

wat we kunnen betekenen voor de ander.” Met deze visie ziet pastoor Brouwers de samenvoegingsoperatie van 

het bisdom met gemengde gevoelens aan. Het is hem niet duidelijk waarom het zo snel en rigoureus zou moeten. 

Evenwel ervaart hij de noodzaak in het algemeen: “Materieel gezien zullen we elkaar op den duur heel hard nodig 

hebben. Ook qua bemensing zie ik het als verplichting om elkaar weer vitaliteit te gunnen.”

Daarnaast is er ook het probleem van de generaties. “Dit jaar verwachten we ongeveer 90 communicanten. Voor 

elk van hen zal dat een enorme happening zijn, maar als er verder geen integratie van jonge gezinnen in de paro-

chie is, dan blijft het daarbij. Zij zullen niet snel de consequentie trekken om vaker aan vieringen deel te nemen. Al 

zouden maar tien gezinnen dat doen en merken dat het iets voor hen betekent, dan zou de gemeenschap onmid-

dellijk gaan groeien en vitaliteit opleveren.” De kansen voor de Nieuwe Parochies komen als het goed is vooral tot 

uiting in de samenwerking. “Als je met zes parochies samen iets voor jongeren kunt doen heb je meer krachten 

om bijvoorbeeld iets voor jongeren op te zetten. Daar gaat namelijk ontzettend veel tijd en energie in steken en 

als pastoor alleen kun je dat niet. Sterker nog, er is een heel persoonlijk contact nodig om die mensen te werven 

en ik zou liever zien dat betrokkenheid voorkomt uit contact met de gemeenschap dan alleen vanuit de pastoor. Je 

zult dus kleine kernen nodig hebben die mensen enthousiast maken om iets met hun geloof te doen. In de Nieuwe 

Parochies zijn er meer mogelijkheden om intensiever met jonge gezinnen aan de slag te gaan en bovendien geeft 

het bisdom daar ondersteuning aan.”

De bezinningsdag die eind januari voor het beoogde pastorale team plaatsvond was 

volgens pastoor de juiste eerste stap in het proces: “Er is heel veel respect 

en waardering voor elkaar en we kijken dus uit naar 

de samenwerking. Als het team dat kan laten zien, zal 

iedereen de meerwaarde ervaren.”

“jezus christus leren kennen, beminnen 

en navolgen”, dat is het mission state-

ment van de beoogde nieuwe parochie 

oirschot. het is gekozen uit de apostoli-

sche brief novo Millennio ineunte nr. 29 

en drukt het gezamenlijke geloof uit dat 

geworteld is in christus. eind januari kwa-

men de leden van het pastorale team uit 

oostel- en Middelbeers, oirschot en Best 

bijeen tijdens een bezinningsdag in abdij 

Koningshoeven. het mission statement 

was een van de onderwerpen waarover van 

gedachten werd gewisseld. in de onderbou-

wing ervan (zie kader) komen verschillende 

accenten naar voren die met elkaar een 

eendrachtig potentieel vormen. 

“Jezus Christus leren 

kennen, beminnen en 

navolgen” 
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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

Met het opzetten van activiteiten voor jonge-ren heeft diaken wilfred van nunen van de petrusparochie in oirschot de eerste stappen gezet in de samenwerking die gericht is op de nieuwe parochie. structureel jongerenpasto-raat kent de parochie sinds lange tijd niet meer, maar met de fusie in het vooruitzicht wordt daar nieuw leven ingeblazen. een geschikte gelegen-
heid waar hij onlangs op inhaakte waren de wereldjongerendagen 
die vorig jaar in Madrid plaatsvonden. 
Van Nunen: “Ik ben zelf als begeleider meegeweest en heb acht jongeren uit het dekenaat 

begeleid. Uit deze parochie gingen er drie mee. De Wereldjongerendagen geven voor jongeren 

aanleiding om elkaar te ontmoeten en dan doen ze ook nu nog regelmatig. Het ervaren van 

verbondenheid tijdens de WJD helpt om het enthousiasme vast te houden en geeft zin om 

daar op een of andere manier mee door te gaan.”
Een van de follow-up activiteiten die ook in Oirschot gevolg gekregen heeft is YOUCAT. 

Maandelijks rouleren door heel het bisdom bijeenkomsten waar jongeren met de bisschop 

samenkomen voor verdieping en ontmoeting. “Wat ik ook in Madrid heb gezien is dat er een 

enorme openheid onder jongeren is om met elkaar te praten over zingeving en geloofsonder-

werpen. Waar eerst een zekere schroom was om zich te verbinden met iets van de kerk, dur-

ven jongeren nu meer uit te komen voor hun geloof. Ze ervaren dat ze zichzelf mogen zijn en er 

gewoon bij horen.” Van Nunen ziet dat jongeren, in tegenstelling tot oudere parochianen, hele-

maal niet gevoelig zijn voor parochiegrenzen. “Je ziet als het ware een jonge pelgrimskerk ont-

staan. Jongeren zijn mobiel en zoeken elkaar toch op. Afstand is voor hen niet zo'n probleem.”Naast het YOUCAT begint ook het tienergroepprogramma Rock Solid steeds vastere vormen 

aan te nemen in het gebied van de Nieuwe Parochie. “Het belangrijkste is de wil om er iets 

mee te doen”, merkt de diaken en merkt daarbij op dat het commitment van de begeleiding 

een grote rol speelt voor de continuïteit. “Tieners en jongeren kunnen vandaag in hun enthou-

siasme iets beloven, maar er morgen heel anders over denken.” Dat Rock Solid-begeleiders 

uit ‘de Beerzen’ (Westel-, Middel- en Oostelbeers) en uit Oirschot samen de basis-

training oppakken, laat volgens Van Nunen al zien dat de samenwer-
king klaar is voor een integrale parochiële benadering van 
het tiener- en jongerenwerk.

Nieuwe Parochie klaar voor jeugd en jongeren

wereldjongeren 2013De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden volgend jaar plaats in Rio de Janeiro. Dit jaar op Palmzondag (1 april) start de WJD-campagne en worden de reismogelijkheden toegelicht.

yoUcat
De maandelijkse bijeenkomsten van 'Youth Catechism' vinden steeds op een andere locatie in het bisdom plaats. De eerstvolgende YOUCAT is op zondag 26 februari bij de Sint-Petruskerk, adres: Kloosterdreef 29 te Eindhoven.

rock solid
Rock Solid is een tienergroepprogram-ma dat inmiddels in zes plaatsen in het bisdom wordt aangeboden. Voor meer informatie kan contact worden opgeno-men met de afdeling Jeugd enJongeren: 073 6125488. 

Zie ook: www.yfc.nl
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Vicaris-generaal R. Van den Hout en bisschoppelijk  
gedelegeerde A. Bodar nieuwkomers

Nieuwe taakverdeling 
bisdomstaf

Per 1 februari zijn de taken van de bisdomstaf van het bisdom van ’s-Hertogenbosch opnieuw ver-
deeld door de komst van vicaris-generaal dr. R. van den Hout. Hij neemt het merendeel van de taken 

over van mgr. Liesen, die op 28 januari bisschop van Breda werd. Nieuw is ook de komst van  
dr. A. Bodar, die gedelegeerde wordt voor de universiteiten en het studentenpastoraat. Bodar zal 

periodiek deelnemen aan de wekelijkse vergadering van de bisdomstaf om een bijdrage te leveren 
aan de algemene beleidsvorming. De taakverdeling van de staf is als hieronder volgt. 

Vicaris-generaal 

dr. c.f.M. Van den hoUt

•	Basis-	en	voortgezet	onderwijs

•		Categoriaal	pastoraat	(o.a.	zieken-	en	

verzorgingshuizen)

•	Nieuwe	kerkelijke	bewegingen

•		Welzijn	en	de	permanente	vorming	van	

priesters en diakens en de vorming 

van de pastorale werkers en pastoraal 

assistenten

•		Voorzitter	van	de	benoemingencommis-

sie. Hij bereidt de benoemingen van 

priesters en diakens voor en de zending 

van pastoraal werkers

•	Zit	de	dekensvergadering	voor.

diaKen drs. p.a.M. Broeders 

•		Directeur	en	bedrijfsvoering	bisdom-

diensten 

•	Econoom	

•		Gedelegeerd	voorzitter	Raad	voor	

Economische Aangelegenheden REA 

•	Commissie	van	beheer	

•	Musea	en	kerkelijke	kunst	

•	Automatisering	en	SILA	.

Kanselier Mr. V.j.a.w.a. peters

•		Algemeen	juridische	zaken	en	aangele-

genheden inzake Hulp & Recht.

dr. a. Bodar

•		Gedelegeerde	voor	universiteiten	en	

studentenpastoraat. Hij zal tevens 

een bijdrage leveren aan de algemene 

beleidsvorming en periodiek aanwezig 

zijn bij een stafvergadering.

dhr. M. saVelsBergh

•		Neemt	deel	aan	de	stafvergadering	in	

verband met woordvoerderschap en 

communicatiezaken.

Bisschop 

Mgr. drs. a.l.M. hUrKMans 

•	Emeriti	

•	Media

•	Officialaat

•	Oecumene

•	Religieuzen

•	Seminarie

•	Voorzitter	van	de	lekenraad.

hUlpBisschop 

Mgr. drs. r.g.l.M. MUtsaerts 

•	Zit	de	bisdomstaf	voor

•		Is	eerste	vicaris-generaal	en	vervangt	

bisschop Hurkmans bij afwezigheid

•		Implementatie	van	het	pastoraal	beleid	

rond de nieuwe parochies.

•	Zit	de	priesterraad	voor

•	Proost	van	het	kapittel

•		Binnen	de	Nederlandse	bisschoppen	

conferentie referent voor jeugd en jon-

geren en catechese.

Vicaris-generaal C. (Ron) van den Hout (links) neemt 
nagenoeg alle taken over van hulpbisschop J. Liesen, 
nu bisschop van Breda.  Dr. Antoine Bodar (rechts) is 
met ingang van februari gedelegeerde voor universitei-
ten en studentenpastoraat en neemt  als zodanig eens 
per maand deel aan de wekelijkse stafvergadering.




