Rondom Antonius Abt, Bernardus,
Blasius, Gummarus en Willibrordus
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.98

4-5 juni 2022

Vieringen in onze Vijf Heiligen Parochie
Zaterdag 4 juni 2022 Hoogfeest van Pinksteren Diaconale collecte Week Nederlandse Missionaris
H. Antonius Abtkerk Terheijden
19.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Cantor: H. Vergouwen Organist: J. v. Opdorp
Zondag 5 juni 2022 Hoogfeest van Pinksteren Diaconale collecte Week Nederlandse Missionaris
H. Bernarduskerk Made
9.30 uur Eucharistieviering R. van Bronswijk
Bernarduskoor o.l.v. J. Akkermans
Lector: H.R. v.d. Hengel
H. Gummaruskerk Wagenberg
9.30 uur Woord en Communie G. v. d. Korput
DrieKoren o.l.v. H. Vergouwen.
Organist: J. v. Opdorp
Maandag 6 juni 2022 Tweede Pinksterdag geen vieringen in onze kerken , wel vanaf 13.30 uur een
fietstocht langs onze kerken en kapellen. Het startpunt is bij onze kerken in Made, Terheijden,
Wagenberg en bij Onze Kerk in Hooge Zwaluwe.
Zaterdag 11 juni 2022
Feest van de Heilige Drie-eenheid
H. Antonius Abtkerk Terheijden
Geen viering op zaterdag, deze is verplaatst naar zondag
Vanwege het jubileumconcert AST Terheijden.
Zondag 12 juni 2022
Feest van de Heilige Drie-eenheid
H. Bernarduskerk Made
9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Muziek en zang: Tempeliers Lector: G. v.d. Westen
H. Gummaruskerk Wagenberg
9.30 uur Eucharistieviering P. Schellens scj.
Cantor: H. Vergouwen Organist: J. Horbach
H. Antonius Abtkerk Terheijden
11.00 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
Cantor: H. Vergouwen. Orgel: J. Horbach

Bereikbaarheid
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen
zijn we bereikbaar via 06 51 49 00 11.
Parochiesecretariaat
Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres
Kerkstraat 6 4921 BB Made. Telefoon: 0162-682303 E-mail: info@naardekerk.nl
Kantoortijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
Parochiekantoor Terheijden
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216 E-mail: terheijden@naardekerk.nl
Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
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Parochiekantoor Wagenberg
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236 E-mail: wagenberg@naardekerk.nl
Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Contact met het pastoraal team
Wilt u graag in contact komen met een van de leden van
ons pastoraal team, pastoor Ronald van Bronswijk of
pastoraal werkende Giny van der Korput, aarzelt u dan
niet dit te doen.
Dit kan telefonisch via het parochiesecretariaat : 0162682303 of via de mail, ons e-mailadres is :
info@naardekerk.nl
Wij maken graag tijd vrij voor contact met u, dit kan
telefonisch, met een gesprek op de pastorie, maar
natuurlijk ook bij u thuis.

Pinksteren 5-6 Juni 2022,
Het Bijbelverhaal over Pinksteren
(Handelingen 2).
Pastoor Ronald van Bronswijk
Wanneer de apostelen tijdens Sjavoeot
(Wekenfeest) in een huis gedeprimeerd bijeen zijn,
horen ze plotseling een geluid van een grote
windvlaag en verschijnen er vlammen die zich boven
de hoofden van de aanwezigen verspreiden.
De gelovigen worden met de Heilige Geest,
(3e persoon: Vader, Zoon en H. Geest) vervuld en beginnen buiten het huis op luide toon het
evangelie, het woord van God, in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een
grote massa mensen, afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkomt.
De apostel Petrus neemt vervolgens het woord en houdt een toespraak waarna er ongeveer
drieduizend mensen zich bij hen aansluiten.
Kunnen ook wij nog, in onze tijd, ergens begeesterd van raken?
In vuur en vlam raken? Mensen raken en meenemen in datgene waar wij vol of bevlogen van zijn,
geraakt door worden? Of vinden we het wel best zo?
Het zal onze tijd wel duren, uitgeblust, gedeprimeerd, geen zin en geen doel meer hebben.
Gewoon leeg en uitgeput zijn in een maatschappij die op velerlei wijze zoveel van ons vraagt.
Mogen wij met Pinksteren door de H. Geest, net als de apostelen, in vuur en vlam worden gezet.
Geraakt worden door God die begaan is met het lot van mensen.
Die ons op weg zet en altijd met ons meetrekt.
Die ons uit de put haalt en ondanks alles,
tijd en zin aan ons leven geeft.

Word wie je bent en je zult de wereld in vuur en vlam zetten ( Catharina van Siena)
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Uit het Bijbelboek Handelingen Hoofdstuk 2
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel
een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van
hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken
in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
(Nieuwe Bijbelvertaling 2021)

Diaconale collecte 4 en 5 juni
Week Nederlandse Missionaris (WNM)
De Pinkstercollecte is traditioneel bestemd voor de
ondersteuning van Nederlandse missionarissen en
missionair werkers. Geïnspireerd door hun geloof
zetten zij zich iedere dag, overal ter wereld ,
in voor anderen.
Zo werkt missionaris Dick Zwarthoed bijvoorbeeld
al ruim vijftig jaar in de Democratische Republiek
Congo, waar hij zich inzet voor straatjongeren. Hij gaat ook nog steeds op ziekenbezoek en langs de
dorpen.
Missionair werker Frans van Kranen werkt in Brazilië waar hij zich met hart en ziel inzet voor de
rechten van kinderen. Hij is voogd van kinderen tot 18 jaar die door de kinderrechter uit huis zijn
geplaatst. Zij worden in twee huizen opgevangen. De zogeheten sociale moeders van de organisatie
proberen een nieuwe familie voor deze jonge kinderen te zijn, die al veel trauma’s hebben
doorgemaakt.
Rond Pinksteren voert WNM campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en
vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Al vragen missionarissen zelf weinig,
een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken.
De WNM biedt financiële steun, zodat zij hun werk zorgeloos kunnen doen. Denk aan verzekeringen,
bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook kunnen zij vakantiegeld ontvangen, zodat
zij kunnen genieten van een verlof in Nederland zonder dat zij familie of vrienden om hulp hoeven te
vragen. Daarnaast heeft de WNM een klein laagdrempelig fonds waar missionarissen een beroep op
kunnen doen voor noodgevallen.
Frans, pater Dick en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander.
Zijn wij er samen met WNM voor hen tijdens de Pinksteractie 2022?
Wij kunnen onze solidariteit tonen door een gift aan de Pinkstercollecte in de kerken van de Vijf
Heiligen Parochie of door een bijdrage op rekening NL30 RABO 0171 2111 11.
Namens WNM hartelijk dank.

Terugblik caritascollecte mei
In de maand mei was de caritascollecte bestemd voor de stichting Childrenshome,
die in India kinderen in weeshuizen en kinderen in gezinnen in armoede ondersteunt.
De totale opbrengst van deze caritascollecte was € 123,60. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Het negende raam
Het negende raam over de
nederdaling van de H. Geest
over Maria en de apostelen.
in het priesterkoor van de H.
Antonius Abtkerk te Terheijden
is geschonken door Cornelis
Damen (1812-1892)
uit Zevenbergschen Hoek
en Maria van den Horst
(1811-1886) uit Wagenberg.
In 1839 waren zij getrouwd en
zij woonden aanvankelijk in bij
de vader van Maria,
op een boerderij
op het huidige adres
Parallelweg 30
in Wagenberg, later trok
het gezin naar een
landbouwbedrijf op de Noord
in Terheijden nu het adres
Schuivenoordseweg 15.

Foto’s van Caspar Dingjan
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Het echtpaar kreeg zes
kinderen. Vader Cornelis was
lid van het kerkbestuur. In de
periode 1879-1881 schonk het
echtpaar het Pinkster-glas-inloodraam aan de kerk.
Onderaan het raam staan hun
namen vermeld en zijn ook
hun patroonheiligen
afgebeeld, Maria en Cornelius,
en als derde wordt de
patroonheilige van hun oudste
zoon Antonie afgebeeld,
Antonius van Padua1. Antonie
was in 1864 te Hoeven tot
priester gewijd en in 1865
benoemd tot assistent te Den
Hout.
Antonie overleed op 28-jarige
leeftijd te Terheijden en werd
begraven op het kerkhof van
Terheijden.

P. J. M. Rombouts: De kerkramen van de H. Antonius Abt te Terheijden, uitgave de Vlasselt nr. 54, 1991
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Terheijdens oudste grafzerk
De oudste ( helaas gebroken) grafzerk op het kerkhof van
Terheijden is van Antonie Damen, de oudste zoon van
Cornelis Damen en Maria van der Horst.
Het opschrift luidt als volgt:
Rustplaats
van den eerwaarden heer
Antonius Cornelius Damen
assistent te Hout
geboren te Wagenberg den 16 december 1839
en overleden te Terheijden den 18 april 1868·
R.I.P.

Na zijn wijding was Antonie benoemd tot assistent, niet tot kapelaan. Uit zijn vroeg overlijden mogen
we wel concluderen dat zijn gezondheid al te zwak was om een kapelaansfunctie op zich te nemen.
In het kleine Den Hout was toen een pastoor en een kapelaan, zodat er daar voor de assistent niet
zoveel werk zal zijn geweest.
De uitvaartdienst voor Antonie vond plaats in Terheijden.
De totale kosten hiervan bedroegen f176, 30, daarnaast schonk de familie nog 2 mudden2 rogge voor
de armen. Antonie werd begraven in de kleding die toen gedragen werd als een priester voorging in
de eucharistie en hiervoor werd de familie f 25,- in rekening gebracht.
Zijn uitvaart was een Solemnele Uitvaart 1e Klas, d.w.z. een gezongen H. Requiemmis met drie
priesters als voorganger om 10.00 uur met zang, volop klokgelui en volop kaarslicht.
Het graf van Antonie is inmiddels geruimd, maar de grafzerk is dus bewaard gebleven, en deze ligt nu
naast de “Calvarieberg”. 3

Vierpinksteren.nl online:
oproep om Pinksteren te vieren in en met de eigen parochie
In aanloop naar Pinksteren is de website www.vierpinksteren.nl online gegaan. Met deze site roepen
de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen
parochie.
2
3

Een mud is een oude benaming voor hectoliter
Johan van der Made: Graven spreken, uitgave de Vlasselt nr.18, 1983
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In 2021 golden er met Pinksteren nog beperkende maatregelen voor het samen kunnen vieren in
verband met de coronapandemie. Dit jaar kan iedereen weer bij de vieringen in de eigen kerk
terecht.
In deze Nieuwsbrief, het Carillon en in Rondom de Toren kunt u vinden wanneer en in welke kerk u
met Pinksteren terecht kunt.
Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt, viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting
van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’
betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd, die begint op Paaszondag. De Rooms-Katholieke Kerk
nodigt iedereen van harte uit om de Paastijd en Pinksteren te vieren.
Pinksterchallenge
De website www.vierpinksteren.nl heeft nog veel meer te bieden. Zo er een directe link naar het
verslag van de pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek Handelingen. Voor kinderen (en volwassen
liefhebbers) is er een mooie, uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter dat de
Heilige Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er links naar achtergrondinformatie over het
Pinksterfeest, de bisdommen en de Pinksterchallenge van het bisdom ’s Hertogenbosch.
Deze challenge is ook thuis met het gezin of een groep te spelen. Nodig daarvoor zijn een spelleider,
deelnemers en de benodigde materialen die gemakkelijk kunnen worden gedownload.
Doe mee: Vier Pinksteren en ga naar www.vierpinksteren.nl!

Laat het vuur weer branden
Laat het vuur weer branden
waar leven verdord is,
de bron opgedroogd,
de liefde verkild
en waar de dagen troosteloos geworden zijn.
Laat het vuur weer branden
waar mensen zich hebben opgesloten in zichzelf,
teleurgesteld zijn in hun vertrouwen,
al te vermoeid raakten
en niets meer verwachten.
Laat het vuur weer branden
waar mensen alleen gelaten zijn,
hun taal niet verstaan en hun liefde niet aanvaard worden,
waar zij enkel nog twijfelen aan zichzelf.
Laat het vuur weer branden
waar de liefde is gestorven
en nooit meer wordt uitgesproken,
waar mensen verbitterd zijn,
alleen nog maar gevoed door stille wrok.
God, laat ons het vuur weer ontsteken.
( Greet Brokerhof van der Waa)

Vruchten van de Geest

6

Pinksteren, het feest van de goede Geest
Pater Piet Schellens scj.
Die Geest is het, die ons voort doet gaan, ondanks teleurstellingen.
En als we soms zeggen, dat we het bijltje erbij neer willen gooien,
ontdekken we net op tijd, dat dat geen pinkstertaal is, geen taal van
hoop, ingegeven door de Geest, maar door het spook van
moedeloosheid. En in spoken moet je niet geloven.
Maar wel in Gods goede Geest.

Pinksterraam uit
de H. Willibrorduskerk /
Onze Kerk, in Hooge
Zwaluwe, foto’s gemaakt
door Caspar Dingjan.

In 1920 zijn de glas-in-loodramen in het priesterkoor van de H.
Willibrorduskerk vernieuwd. De ramen beelden de geboorte van
Jezus, Zijn kruisdood en het Pinksterverhaal uit.

Je kunt alleen al rijdende recht op de fiets blijven.
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Onverwachte hulp
Twee vrachtrijders kwamen met volgeladen, door ezels getrokken wagens aanzetten.
De wegen waren één grote modderpoel en de beide karren bleven steken.
Eén van de vrachtrijders was vroom. Hij viel op zijn knieën in de modder en begon God om hulp te
smeken. Hij bad zonder ophouden, en keek op naar de hemel.
Intussen vloekte de ander van woede; hij probeerde om zijn kar uit de modder te trekken.
Hij zocht takken, bladeren, droog zand bij elkaar. Hij sloeg op de ezels los en duwde uit alle macht
tegen de kar. Hij vloekte en tierde.
En toen gebeurde het wonder : vanuit de hoogte kwam een engel omlaag.
Tot verrassing van beide vrachtrijders, kwam hij degene te hulp die gevloekt had.
De arme man wist niet meer hoe hij het had, en riep: "Pardon, dat moet een vergissing zijn.
Die hulp is zeker voor die ander bedoeld!?"
Maar de engel zei: "Neen, die is voor jou: God helpt degene die werkt."

Sint Anneke, geef ons een
een manneke
In de vorige uitgave van onze Nieuwsbrief VHP
werd het beeld uit de Wagenbergse kerk, links op
de foto , omschreven als Maria met Kind,
maar dit blijkt niet juist te zijn. Zeer terecht werden
we daar dan ook op gewezen.
Maria staat wel afgebeeld, maar zij is het kind en
de vrouw met de waarschuwende vinger is haar
moeder de H. Anna, gehuwd met de H. Joachim, de
vader van Maria.
In Molenschot zijn de kapel en de kerk gewijd
aan deze H. Anna, de patrones van het gezin.
De H. Anna werd ook een beetje beschouwd als
een hemelse koppelaarster , veel vrouwen kwamen
naar Molenschot met de volgende smeekbede:
“Sint Anneke, geef ons een manneke. Hetzij groot,
hetzij klein. We zullen er tevreden mee zijn”
Nu zijn daar nog steeds rond 26 juli de Sint
Annafeesten met kermis, markt en kerkelijke
activiteiten met pelgrims uit het gehele land die naar Molenschot komen om te bidden om een
partner, om een kind, maar ook om uit relatieproblemen te geraken.

Traditie is het doorgeven van het vuur en niet het aanbidden van de as.
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Misdienaars Wagenberg, tweede van links Frans van Gils
( foto van Frans van Gils)
Misdienaars uit Made
( foto Heemkundekring Made en
Drimmelen)

Wijze om de H. Mis te dienen

Hooge Zwaluwse misdienaars in
actie ( foto Erfgoed Vereniging
Zwaluwe)

Wat foto’s uit de oude doos van onze misdienaars uit vroeger
tijden. Deze taak was toen alleen nog voor jongens weggelegd.
Na je Eerste Heilige Communie kon je toetreden tot het
parochieel misdienaarsgilde om de H. Mis te gaan dienen,
in het weekend, maar ook door de week, want elke dag was er ,
vroeg in de ochtend, minstens een H. Mis in de parochiekerk
en als er naast de pastoor nog een of meer kapelaans waren
dan waren er zelfs meer missen, want elke priester moest
toen nog elke dag een H. Mis opdragen.
Daarnaast waren er door de week ook huwelijksvieringen,
jubileumvieringen en uitvaarten waarbij misdienaars
nodig waren.
Met een beetje geluk had je als misdienaar een hele ochtend vrij
van school in geval van meerdere vieringen op een ochtend.

In 1967 vierde emeritus-pastoor van Hooydonk van
Terheijden zijn gouden priesterjubileum.
Vier acolieten wachtten de jubilaris op bij de deur van
de sacristie. Links vooraan staat zijn opvolger in
Terheijden, pastoor Etienne Smits.
Daarnaast Kees Rompa.
Rechts voor: Wim Verdaasdonk, in het midden Harrie
Bruijns en rechts achter Toon Krijnen. Wim vervult de
taak van ceremoniarus, vandaar dat hij een staf vast
heeft.
(Foto uit parochiearchief Terheijden)
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De Madese misdienaars waren ook van de partij in 1956 bij de inhuldiging van
pastoor van Amelsvoort ( foto Heemkundekring Made en Drimmelen).

Latijn
De liturgie in de
katholieke kerk
kende in vroeger tijd
wereldwijd
een en dezelfde taal
en dat was het
Latijn. Ook de
misdienaars kregen
daar mee te maken.
Zij moesten immers
de gebeden
meebidden.
Daarnaast is de
liturgie ook een
soort van vraag- en
antwoord gebeuren
en dit alles
gebeurde
dus in het Latijn.
Om de misdienaars
te helpen werd hun
de tekst fonetisch
aangereikt in een
‘Wijze om de H. Mis
te dienen’ om alles
gemakkelijker van
buiten te leren.
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Op 6 oktober 1930 werd de Blasiuskerk ingewijd, met uiteraard , vier op een rij,
de Stuivezandse misdienaars.( Foto BHIC)

Nu ook Hooge Zwaluwe
In vorige Nieuwsbrieven hebben wij melding gemaakt van de activiteiten van Caspar Dingjan uit
Roosendaal om onze kerken op foto vast te leggen. De kerken in Terheijden, Wagenberg en Made
kwamen al aan de beurt, maar ook de vroegere H. Willibrorduskerk van Hooge Zwaluwe, nu bekend
als ‘Onze Kerk’ , kwam aan de beurt. Het resultaat mag er weer wezen.
Enkele foto’s staan al in deze Nieuwsbrief, maar inmiddels heeft Caspar alle foto’s op de website
van Erfgoed Roosendaal geplaatst.
Door op de link te klikken, kunt u een digitaal bezoek brengen aan de vroegere Willibrorduskerk
(1865-2013) nu ‘Onze Kerk’ Willibrorduskerk/ Onze Kerk_20220527.
Veel kijkplezier.

Dauwtrappen naar Made
Op donderdag 26 mei , Hemelvaartsdag, vertrokken om
6.00 uur Harmonie Terheijden , Anthony Singers
Terheijden en belangstellenden te voet naar Made.
De ochtendlijke stilte werd af en toe onderbroken door
muziek en al muziek makend kwam men Made binnen, op
weg naar de Bernarduskerk om daar de muziek en zang te
verzorgen in de viering van Hemelvaart om 8.00 uur. Op de
foto maakt de Harmonie zich klaar voor de viering.
Na de viering was er nog een gezellig samenzijn waarna
het gezelschap weer terug ging richting Terheijden. Een
oude traditie werd na twee corona-jaren weer opgepakt.
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Het geld en de meester
Een miljonair werd een vurig, spiritueel zoeker. Hij belde een meester die hem was aangeraden en
zei: ‘Meester, ik ben miljonair. Nu heb ik mijn belangstelling op de spirituele zoektocht gericht en
hoor ik dat mijn grootste obstakel mijn gehechtheid aan geld is. Wat moet ik doen?’
De meester zei: ‘Niets doen! Wacht tot ik bij je ben!’

Kerkopenstellingen in onze parochie.
In Terheijden is in het Pinksterweekend de H. Antonius Abtkerk de kerk
op zaterdag 4 juni van 13.00 tot 16.30 open voor publiek. Op Tweede
Pinksterdag , maandag 6 juni, is de H. Antonius Abtkerk ook geopend voor
publiek van 13.00 tot 16.30 uur. Op beide dagen zijn er twee tentoonstellingen:
Arie de Hoop toont zijn brandschilderingen en onze parochie laat een deel van
onze oude vaandels zien, die vroeger o.a. gebruikt werden bij processies.

Voorbereiding
tentoonstelling oude
vaandels

Tweede Pinksterdag maandag 6 juni
Tweede Pinksterdag vindt tevens de door de parochie georganiseerde
fietstocht plaats, waarvan om 13.30 uur de start plaatsvindt bij onze kerken in
Made, Terheijden en Wagenberg en bij Onze Kerk in Hooge Zwaluwe.
Zie hiervoor verder in deze Nieuwsbrief. Op Tweede Pinksterdag is ook de
Gummaruskerk ’s middags geopend voor publiek en kunt u ook terecht in de
Bernarduskerk te Made en ‘Onze Kerk’ .

Dagbedevaart Beauraing
Vanuit het Bisdom Breda gaan er dit jaar twee dagbedevaarten
naar Beauraing en wel op zaterdag 11 juni voor de regio WestBrabant/Zeeland en zaterdag 10 september voor de regio Breda.
Voor de dagbedevaart van zaterdag 10 september kunt u zich opgeven
tot uiterlijk maandag 15 augustus a.s.
Voor nadere informatie en opgave: Patrick Goverde, tel: 0625358468.
Website: www.bedevaartbeauraing.nl

De Heilige Geest verbeeld als duif
in de H. Willibrorduskerk/Onze Kerk te
Hooge Zwaluwe , een foto gemaakt door
Caspar Dingjan.
.
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Antonius Abt Terheijden opent ook deze zomer de deuren
Zowel het kerkgedeelte als zaal ‘de Abt’ in de maanden juni t/m september gratis te bezoeken
Met veel plezier en enthousiasme stellen de vrijwilligers van Stichting Behoud de Antonius Abt ook
deze zomer weer de Antonius Abtkerk in Terheijden open voor bezoekers. Na succesvolle edities in
2020 en 2021 zijn ook dit jaar in de maanden juni tot en met september zowel het kerkgedeelte als
zaal ‘De Abt’ gratis te bezoeken op zaterdagmiddag van 13:00-16:30.
Stichting Behoud de Antonius Abt hoopt dat veel inwoners van de gemeente én dagjesmensen het
gebouw een bezoekje komen brengen. Zo kan iedereen kennis maken met de historie en
architectuur van het gebouw, de bijzondere voorwerpen bekijken en natuurlijk de unieke
afscheidingswand bezichtigen.
Video-rondleiding & toren beklimmen
Nieuw dit jaar is de speciale video-rondleiding
die bezoekers zelf kunnen volgen. Door heel
het gebouw hangen tijdens de openstelling
bordjes met QR-codes. Deze zijn te scannen
met de mobiele telefoon. Er opent dan een
filmpje met meer informatie over het voorwerp
waar het bordje bijhangt, of over de
geschiedenis van de Antonius Abt. Als oudste
Rijksmonument van de gemeente Drimmelen is
er meer dan genoeg te vertellen!
Iedere eerste zaterdagmiddag van de maand
organiseert de stichting ook nog toren
beklimmen tijdens de opstelling. Onder
begeleiding is de kerktoren van de Antonius
Abt tot het uurwerk te bezichtigen. Dit biedt
een uniek kijkje in het historische gebouw.
Tijdens de openstelling zijn iedere zaterdagmiddag
wisselende exposities van lokale kunstenaars te
zien

Exposities lokale kunstenaars
Net als in voorafgaande jaren zijn er ook dit
jaar weer iedere zaterdagmiddag wisselende
kunstexposities van lokale kunstenaars te zien. De werken komen goed tot hun recht in de ruimte
van zaal ‘De Abt’. Daarnaast heeft Stichting Behoud de Antonius Abt de expositieborden van ToonArt
kunnen overnemen waardoor de werken nog beter tentoon te stellen zijn. De exposanten per datum,
inclusief het soort kunst, is in onderstaand schema te zien:

Datum expositie
4 & 6 juni
18 juni
25 juni
2 juli
9 juli
16 juli
23 juli
30 juli
6 augustus
13 augustus

Naam deelnemer
Arie de Hoop
Elleke van de Keur
Frans-Jan Wagemakers
Ria Nissen
Hanneke Witte

Soort kunst
Brandschilderingen
Klei & keramiek
Foto’s
Historische ansichtkaarten
Abstract vilten werk

- Ivana Derichs
- Michael de Jong
Toos Havermans
Annemiek Segeren
Theo van den Bosch

- Schilderijen
- Spray paint
Schilderen & beelden
Schilderijen
Drijfhout

- Kristel Verduin

-

Schilderijen & beelden

13

20 augustus
27 augustus
3 september
10 & 11 september
17 september
24 september

- Cees Verduin
- Schildergroepje verzorgingstehuis
Antonius Abt
- Jannet van Gils

-

Foto’s: natuur & mensen
Schilderijen

-

Schilderen met bijenwas

Marian Breedijk & Marie Jose Dirkse
- Elly en Douwe Rijpsma
- Dhr. A. de ligt
- Yvonne van Oosterhout
- Nelleke Nauta
Jolanda Schets

Vilt & ecoprint textielkunst
- Portretten, schilderijen
- Bespelen orgel
- Schilderijen
- Geschilderd porselein
Naaldkunst & quilts
- Viltwerk, schilderijen &
beelden
- Mixed Media

-

Monique en Vittorio Dorigo
Margriet van vliet

Behalve de speciale video-rondleiding, het toren beklimmen en de kunstexposities is er tijdens de
openstelling ook een film over het ontstaan van de afscheidingswand te zien. Daarnaast is er een
presentatie over de restauratie van de kerktoren en zijn er vitrines met bijzondere voorwerpen uit de
geschiedenis van het gebouw.
Kortom, ook voor inwoners en bezoekers die het
gebouw al eens gezien hebben, is er nog genoeg te
ontdekken tijdens de openstelling van de Antonius
Abt deze zomer!

Anno 1917
(Foto archief
Johan van der Made)

Anno 2022

Ruimte maken
Van een Japanse keizer wordt verteld, dat er ooit een foute afspraak voor hem was gemaakt.
Zijn secretaris had zich vergist in plaats en tijdstip. Misschien denk je nu , dat in een land waar
treinmachinisten die een halve minuut vertraging oplopen zich al publiekelijk in het stof wentelen,
een secretaris die de keizer voor joker liet staan, al lang met zijn gehele familie harakiri zou hebben
gepleegd. Toch niet, want toen de keizer arriveerde en daar een geheel lege ontvangstzaal aantrof,
liet hij zijn secretaris bij zich komen. De man was er ellendig aan toe.
Maar de keizer fluisterde: “Zulke afspraken zou je vaker voor me moeten maken”
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Werk aan de Gummaruskerk……
Schilderwerk aan de Gummaruskerk
Vanaf 30 mei zijn schilderwerkzaamheden gaande aan de buitenkant van de
Gummaruskerk en vanaf dinsdag 7 juni wordt daarvoor ook een
hoogwerker ingezet. Deze werkzaamheden zullen ongeveer drie weken
duren.
Bezoekers van kerk, parochiekantoor en kerkhof kunnen hiervan wellicht
wat hinder ervaren. Ongemak dat gepaard gaat aan het weer opfleuren van
Wagenbergs grootste en mooiste.
Wat is er aan de wand?
Een hele tijd geleden zijn de korte bankjes tegen de wanden van de
zijbeuken in de Gummaruskerk weggehaald en toen kwam aan het licht dat
de onderkant van de muur er niet echt mooi uitzag. Het heeft een tijd
geduurd, maar nu zien de wanden er weer picobello uit! De korte bankjes zijn een tijd na de bouw
van de kerk (1904) geplaatst vanwege het groeiend aantal kerkbezoekers en zijn nu dus weer uit de
kerk gehaald om ruimte te bieden aan andere activiteiten. ‘Het kan verkeren’ zei de dichter
Gerbrand Bredero (1585-1618) al in zijn tijd.
Afzetlinten en werk in uitvoering
Bij de bouw van de Gummaruskerk
werden in het schip van de kerk
banken geplaatst op houten vlonders.
Onder de vlonders werden geen tegels
gelegd. Deze vlonders zijn nogal hoog
tamelijk versleten en omdat er in de
kerk ook andere activiteiten worden
georganiseerd, wordt nu gekeken of
deze vlonders even hoog dan de tegels
kunnen komen te liggen en wordt er
bij wijze van proef een stuk van de
vlonder omlaag gebracht.

Afscheid vouwgroep Made
Op 24 mei 2022 hebben we afscheid genomen van onze vouwgroep
in Made. Deze groep stond een kleine twintig jaar onder leiding van
Kees Rovers, die samen met een groepje dames vele duizenden en
duizenden boekjes heeft gemaakt.
Voor Kees Rovers was Sjef Jansen de drijvende kracht, dus de groep
op zich bestond al veel langer.
Na het plotselinge overlijden van Sjef vroeg Ad van Kuijck aan Kees
Rovers of hij de coördinatie over wilde nemen. Joke Rovers, zijn
echtgenote, zat toen al vele jaren in de groep.
Rond kerst zat de groep soms hele weken te rapen, vouwen en
nieten.
Duizenden parochieblaadje 4 x per jaar, liturgieboekjes in oplages
van 600, was heel normaal.
Van links naar rechts Ria Joosen, In de Coronatijd liepen de werkzaamheden snel terug.
Kees Rovers en Joke Rovers
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De vaste groep, Kees Rovers, Joke Rovers, Ria Joosen en Betsie Welten kwamen nog sporadisch op
het parochiekantoor. Het werk van stencilen en rapen was al lang overgenomen door een printer
waar de boekjes kant er klaar uitkomen.
De gastvrouwen namen het vouwen en nieten met een elektronisch nietapparaat voor hun rekening
in die tijd. Er worden nu ook niet meer zoveel eigen boekjes gemaakt voor de verschillende vieringen,
het is meestal kant en klaar materiaal,
aangeleverd vanuit Heeswijk.
Na Coronatijd besloot de groep de werkzaamheden niet meer op te pakken, de leeftijd gaat parten
spelen, kleine en minder kleine ongemakken dienen zich aan. Jolanda van Bragt en Pastor Giny van
der Korput nodigden de groep uit voor koffie en iets lekkers. Voor Betsie Welten was de gang naar
het parochiekantoor bij gelegenheid van hun afscheid helaas te zwaar. Na veel dankzegging was er
voor ieder een dankoorkonde en een kaars. Betsie ontving die bij haar thuis. We zullen de groep
missen aan de tafel om naast het vouwen en nieten de wereldproblematiek te bespreken.
Kees, Joke, Ria en Betsie heel veel dank.

De Vijf Heiligen Parochie organiseert voor iedereen op maandag 6 juni
a.s. een fietstocht langs haar kerken en kapellen
Tijdens deze fietstocht van ongeveer 20 km kunt u de kerken en kapellen
binnen onze parochie bezoeken.
In de Gummaruskerk in Wagenberg kunt u deelnemen aan een
rondleiding en in zaal “de Abt” van de Antonius Abt Kerk in Terheijden
kunt u een expositie bezoeken. Ook ’n bezoekje aan “Onze Kerk”
in Hooge Zwaluwe waar u een kopje koffie of thee ontvangt is zeker de
moeite waard.
De fietstocht start om 13.30 uur bij de kerk in uw eigen dorp, ook bij Onze Kerk. De route is
daarop aangepast. Bij de routebeschrijving zijn ook een aantal quizvragen toegevoegd, de
deelnemer die alle vragen goed beantwoord ontvangt een prijsje.
Voor onze vrijwilligers is deelname aan de fietstocht gratis, van de niet vrijwilligers
van de Vijf Heiligen Parochie vragen wij een eigen bijdrage van € 3,00 per persoon.
U kunt zich opgeven met onderstaand strookje via info@naardekerk.nl of bij uw parochiekantoor
tot uiterlijk 3 juni a.s.
Naam
:___________________________________________
Adres

: ___________________________________________

Aantal personen

: ___________________________________________

Startplaats

: _________________________________________

Nieuwsbrief VHP 99 zal verschijnen in het weekend van 18-19 juni 2022.
Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook.
Deze dient u te sturen naar: info@naardekerk.nl
Neemt u ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl
Volg onze parochie ook op Facebook.
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