Rondom Antonius Abt, Bernardus,
Blasius, Gummarus en Willibrordus
Nieuwsbrief van de Vijf Heiligen Parochie Nr.106

24-25 september 2022

Vieringen in onze Vijf Heiligen Parochie
Zaterdag 24 september 2022 26e zondag door het jaar Extra-collecte t.b.v. PAX
H. Antonius Abtkerk
Geen viering vanwege oecumenische viering in ’t Witte
Terheijden
Kerkje te Terheijden op zondag.
Zondag 25 september 2022
26e zondag door het jaar Extra-collecte t.b.v. PAX
Victoriazaal Seniorenpartner
9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk
“de Wijngaerd”
De Tempeliers. Lector: R. Tiekstra
H. Gummaruskerk Wagenberg 9.30 uur Eucharistieviering P. Schellens scj
DrieKoren o.l.v. H. Vergouwen
’t Witte Kerkje Terheijden
10.00 uur Oecumenische viering met G. v.d. Korput
en M. Gilhuis
Zaterdag 1 oktober 2022 27e zondag door het jaar
H. Antonius Abtkerk
19.00 uur Eucharistieviering 19.00 uur R. van Bronswijk
Terheijden
Cantor: H. Vergouwen. Organist: J. Horbach
e
Zondag 2 oktober 2022
27 zondag door het jaar
Victoriazaal Seniorenpartner
9.30 uur Eucharistieviering R. van Bronswijk.
“de Wijngaerd’’
Organist: J. Horbach en cantores Lector: R. Tiekstra
H. Gummaruskerk Wagenberg 9.30 uur Woord en Communieviering G. v.d. Korput
Inzegenen Mariadagkapel
DrieKoren o.l.v. H. Vergouwen. Organist: J. van Opdorp

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.
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
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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 : 0162-682303 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.

Uit onze parochiekroniek
In de geloofsgemeenschap van Made namen we afscheid van Hettie Hilhorst,
echtgenote van Maarten-Jan Suijkerbuijk, ons medeleven met haar familie,
sterkte gewenst om dit verlies te dragen.
Donderdag 22 september namen we in de Antonius
Abtkerk te Terheijden afscheid van Josien van BekhovenKrijnen, weduwe van Joep van Bekhoven. Josien was
jarenlang lid van dameskoor Terheijden. Ons medeleven
met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
veel sterkte gewenst.
Vrijdag 23 september namen we in de Gummaruskerk van Wagenberg afscheid
van Adri Vertriest- Verschure, weduwe van Jan Vertriest. Ons medeleven met
haar familie en sterkte gewenst.
Zondag 18 september werd in de H. Gummaruskerk te Wagenberg Usiana van Schaften gedoopt.
Van harte proficiat met je doopsel en veel geluk gewenst.

Herfst
Het overkwam me deze week. We waren een aantal dagen in Duitsland.
Het was grijs, het miezerde en er stond een stevige wind die bladeren
over de weg waaide. Ik kreeg een soort vrolijk gevoel…
Wat kun je toch blij zijn met regen en wind en zeker na deze droge en
buitengewoon warme zomer.
Het was het soort weer dat we lang niet hadden gehad. Nu is het dan
toch herfst: officieel is 21 september de herfst begonnen.
We leven, op onze hoogte, met de seizoenen. We mogen ons toch
gelukkig prijzen want dat is niet in alle delen van de wereld zo.
Meestal zeggen mensen dat ze blij zijn met de verschillende seizoen want ieder seizoen heeft immers
een eigen schoonheid en een eigen charme. We zijn nogal eens geneigd om te kiezen voor warm
weer met veel zon maar we hebben nu ook gemerkt dat het droge klimaat veel problemen kan
veroorzaken, Aan de andere kant zijn er ook mensen die moeite hebben met de overgang van het
ene naar het andere seizoen, of van zomer- naar wintertijd.
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De herfst is voor velen het seizoen van de weemoed. En dat gevoel ligt tegen somberheid aan.
Bladeren die vallen vertonen het beeld van vergankelijkheid. De natuur spiegelt ons eigen leven, en
ons levensgevoel: we worden bepaald bij de eindigheid van alles.
Maar het wonderlijke is, dat die weemoedigheid op een bepaalde manier ook aangenaam kan zijn.
Natuurlijk is het allemaal een persoonlijke beleving.
Bij ons als christenen speelt de Bijbel een grote rol. Heeft dat oude boek dan iets te zeggen over
herfst? Niet direct want de bijbel is in een ander klimaat ontstaan. Maar in de bijbel gaat het telkens
over niets anders dan het leven van mensen, hier op aarde, in en door de tijden heen.
Het boek Prediker is één van de boeken in de gevarieerde bibliotheek die de Bijbel is:
Prediker 3: “Alles heeft zijn tijd, voor alles wat er onder de hemel gebeurt is er een bestemde tijd”.
Prediker is de stem van de menselijke ervaringswijsheid. Zo is het leven. Alles komt en gaat.
Het gaat niet enkel over somberheid bij Prediker, maar ook over het genieten van het leven: het
leven op waarde schatten.
Dat vermogen heeft God de mens geschonken, staat er met zoveel woorden. Er is een tijd om te
lachen en een tijd om te huilen. De wijsheid is dat je het onderscheid weet te maken. De aandacht
die het verdient. Leven in het moment, want ieder moment is een van God gegeven mogelijkheid…
Als je dat probeert te doen met de herfst, dan kun je misschien zeggen dat de herfst het jaargetijde is
van balans opmaken, de tijd van de oogst, van de vruchten die een heel seizoen hebben gerijpt.
De seizoenen weerspiegelen ook de verschillende fasen in ons mensenleven.
In de herfst, als de schaduwen langer worden, als het daglicht minder fel is, als het tempo minder
wordt, is het tijd om ons leven te evalueren.
Herfst.
Je verzamelt herinneringen, wijsheden, ervaringen.
het is gerijpt, zoals goede wijn
het heeft een eigen kleur gekregen, het platina van de tijd.
Wie de balans opmaakt, selecteert.
Wat van waarde is, echt van waarde blijft over.
De rest mag weg.
Het meeste. Je kunt zonder het meeste..
Wij zijn een deel
van een groter geheel.
Wij vallen als bladeren
en de wind neemt ons mee
(uit het lied van de Prediker, Stef Bos)

Geloven, kunnen geloven, dát is een grote zegen.
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Vacature team-assistent/secretarieel medewerker (M/V)
10 uur per week (duobaan)
De Vijf Heiligen Parochie zoekt op korte termijn voor ondersteuning van pastoraal team,
parochiebestuur en de vrijwilligers een enthousiaste medewerk(st)er met administratieve,
communicatieve en organisatorische vaardigheden.
De werkzaamheden bestaan uit secretarieel ondersteunende werkzaamheden t.b.v. pastoraal team
en het parochiebestuur. Ook het coördineren en ondersteunen van administratieve processen en
coördinatie van werkzaamheden van de parochiesecretariaten hoort tot de taken.
Wij zoeken iemand met een secretariële opleiding en relevante ervaring op MBO niveau,
met goede communicatieve vaardigheden en een nauwgezette werkhouding.
Oog hebben voor verhoudingen en verschillende verantwoordelijkheden binnen de Vijf Heiligen
Parochie (geloofsgemeenschappen Terheijden, Wagenberg, Made en Hooge Zwaluwe) is belangrijk
en affiniteit met het katholiek geloof is een pré.
De werktijden worden in overleg ingevuld, met een voorkeur vanuit de Vijf Heiligen Parochie voor
enkele ochtenden per week op het parochiekantoor van Made, Kerkstraat 6 4921 BB Made.
Samen met een collega wordt de functie als duobaan aangeboden zodat vrije dagen, vakantie etc. in
onderling overleg kunnen worden opgevangen. ( 2 x 10 uur)
Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op het Rechtspositiereglement voor
lekenpersoneel in dienst van het bisdom van Breda.
Wilt u meer informatie of hebt u vragen, neem dan contact op met Dhr. Ad van Alphen,
penningmeester parochiebestuur Vijf Heiligen Parochie of via info@naardekerk.nl
Zin in deze veelzijdige afwisselende functie, stuur uw sollicitatie naar:
penningmeestervhp@gmail.com

Laatste zaterdag zomeropenstelling
Antonius Abt Terheijden.
Zaterdagmiddag 24 september is het de laatste zaterdag van de
zomeropenstelling. Van 13.00 uur tot 16.30 uur is de kerk gratis te bezoeken.
Door bordjes met QR-code te scannen met uw mobiele telefoon krijgt u de
nodige uitleg, maar er zijn ook gidsen aanwezig, die u met plezier de nodige uitleg
geven. De kleinere kerkruimte is uiteraard ook te bezoeken met o.a. de bijzondere
glas-in-loodramen in het priesterkoor, een kleine tentoonstelling van
kerkvaandels, en ook met de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. In zaal
‘de Abt’ laten lokale kunstenaars de resultaten zien van hun creatieve
vaardigheid. Dit seizoen wordt afgesloten door:
24 september

Monique en Vittorio Dorigo
Margriet van Vliet

Viltwerk, schilderijen & beelden
Mixed Media
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In een brandend huis hang je geen schilderijtje recht (Raho Rahiti)

Wijngaerdviering zaterdag 24 september
Zaterdag 24 september is er om 19.00 uur een Wijngaerdviering
in de Victoriazaal van seniorenpartner ‘de Wijngaerd’
Het thema van deze viering is: Mislukken is zoveel beter dan nooit proberen.
Voorgangers: Aalmoezenier Hans Joosen en pastor Ad van Kuyck.
Koor: De Tempeliers.

De Tempeliers op eigen benen verder
Zo’n 55 jaar geleden werd jongerenkoor “De Tempeliers”
opgericht. In 1966 riep kapelaan van Merrienboer een aantal
jongeren bij elkaar voor een bijeenkomst die uiteindelijk
uitmondde in de oprichting van een koor:
“De Tempeliers” waren geboren!
Nu vele jaren later laten “De Tempeliers” nog steeds van zich horen! Ruim een halve eeuw
zangplezier waarin vele hoogtepunten maar uiteraard ook dieptepunten werden beleefd.
De hoogtijdagen van jongerenkoren waarin vrijwel elk dorp (ook hier in de omgeving) een
jongerenkoor had, liggen inmiddels ver achter ons.
Ook bij “De Tempeliers” is het ledenaantal in de loop der jaren gedaald.
Ondanks dat volhardt het koor steeds in zijn bestaan en is het aantal leden de laatste jaren stabiel
genoeg om een gezond koor te zijn. En daar zijn we enorm trots op!
In al die jaren zijn er talloze vieringen in met name de Vijf Heiligen parochie opgeluisterd.
In eerste instantie maandelijks met als hoogtepunten uiteraard het zingen voor een afgeladen volle
kerk met Kerst en Pasen. Later werd de frequentie van optreden minder maar toch bleef de
Bernarduskerk de vertrouwde thuisbasis van het koor. De plaats waar we zoveel jaren ons eigen
“Hokske” hadden en waar veel mooie herinneringen liggen.
Met de verkoop van de Bernarduskerk en de andere invulling die aan het gebouw gaat worden
gegeven moesten ook “De Tempeliers” hun vertrouwde stekje verlaten. De wekelijkse repetities
werden op een andere plaats voortgezet, want van opgeven kon geen sprake zijn. Met deze
verandering heeft het koor ook het besluit genomen los te komen van de parochie en op eigen
benen verder te gaan. Volwassen worden, de wijde wereld in trekken!
Koor “De Tempeliers” gaat zich richten op meer optredens in de regio. Betekent dat dat u ons niet
meer in één van de parochiekerken van de Vijf Heiligen parochie zult aantreffen? Zeker niet!
Het zal echter wel zo zijn dat u ons minder vaak in de kerk zult zien optreden maar dat u ons
daarentegen zal aantreffen op festiviteiten in de regio. Op eigen benen, een volwassen en gezond
koor. Nog net zo enthousiast als u van ons gewend bent, daar verandert niets aan!
Ons eerste openbare optreden zal zijn op zondagmiddag 16 oktober a.s. in de Kapelzaal van sociaal
cultureel centrum “De Mayboom” waar we samen met koor “Inspiration” uit Breda, harpiste Sabrina
Roels en een voor de gelegenheid uitgebreide live band een muzikale middag verzorgen!
U bent van harte uitgenodigd op dit gratis evenement om “De Tempeliers 2.0” te komen beluisteren
en te genieten van zang en muziek.
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Bent u daarna enthousiast geraakt en kriebelt het om met ons samen te zingen? Kom gerust een keer
vrijblijvend kijken op een repetitie en raak net als ons enthousiast van samen musiceren.
U bent van harte welkom bij ‘de Tempeliers’ .
Vrede, wie durft? is ook het thema van de
oecumenische viering op zondag 25
september ( de laatste dag van de
Vredesweek) om 10.00 uur in ’t Witte
Kerkje te Terheijden. Voorgangers in deze
viering zijn pastoraal werkende Giny van
der Korput en dominee Marijn Gilhuis.
De muziek en zang viering worden verzorgd
door Anthony Singers Terheijden.

Caritascollecte 24-25 september
PAX Vredesweek 2022: Generatie Vrede
Caritas Vijf Heiligen Parochie
PAX werkt als Nederlandse vredesorganisatie aan vrede en verzoening in binnen- en buitenland.
Ieder jaar in september organiseert PAX de Vredesweek. Een week van bezinning en actie.
Vrede, het zou zo vanzelfsprekend moeten zijn. Maar dat is het helaas niet.
Dagelijks horen we berichten en zien we beelden van conflicten en oorlogssituaties.
Maar door de generaties heen staan er ook steeds weer mensen op voor vrede.
Mensen die écht naar elkaar luisteren en mensen samen brengen. Mensen die laten zien dat het
anders kan: samenleven in vrede.
Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. Oudere
generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren.
Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen, binnen hun familie of
in de wereldgeschiedenis. Vrede kun je leren, van elkaar.
Ook door de komst van vluchtelingen zien we ook in ons land duidelijk dat vrede niet
vanzelfsprekend is. PAX roept ons op om te luisteren naar hun verhalen en ze te delen. Ook de
verhalen van mensen die nog steeds midden in conflict of oorlog leven. En van mensen die zich,
ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen
verbinden het verleden met het heden. Maar ook mensen onderling.
PAX wil muren tussen generaties en scheidslijnen doorbreken. Het is tijd voor een Generatie Vrede,
een coalitie van generaties die het over een ding eens is: wij willen vrede!
U kunt PAX steunen door uw bijdrage aan de caritascollecte van 25 september of door het storten
van uw gift op rekening NL 03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. PAX.

Terugblik caritascollecte MIVA
In augustus was de caritascollecte bestemd voor MIVA. MIVA ondersteunt lokale hulpverleners in
ontwikkelingslanden met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
Dit jaar werd onze steun gevraagd voor een extra auto voor een zorgkliniek in Tanzania.
De collecte heeft een bedrag van € 99,25 opgebracht. Hartelijk dank voor uw gift.
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Gebed toegeschreven aan Franciscus van Assisi
(1182-1226)
Gij, Bron van vrede
maak mij tot een instrument van uw vrede.
Dat ik liefde zaai
waar haat heerst
en vergeving waar gekwetst is.
Dat ik eenheid zaai waar onenigheid is
en vertrouwen bij twijfel.
Dat ik waarheid zaai
waar dwaling is en hoop bij wanhoop.
Dat ik vreugde zaai
waar droefheid is
en licht zaai in de duisternis.
Gij Bron van vrede, laat mij toch troosten
in plaats van getroost te willen worden.
Laat mij liever begrijpen
dan begrepen te worden,
en liever beminnen dan bemind te worden.
Want in het geven ontvangen wij,
en in het vergeven wordt ons vergeven.
En door te sterven worden wij geboren
om te leven in eeuwigheid

Onderhoud begraafplaats…iets voor u?
Onze enthousiaste groep kerkhofvrijwilligers in
Wagenberg is op zoek naar collega-vrijwilligers
die samen met hen willen werken aan het onderhoud van
onze begraafplaats.
Van Pasen tot Allerzielen wordt er om de week op
dinsdagochtend gewerkt.
Natuurlijk met een pauze voor een kopje koffie.
Werkt u graag buiten, vindt u het belangrijk dat ons kerkhof er netjes uitziet en wilt u daaraan
meewerken?
Neem dan contact op met de coördinator van de groep, Piet Knapen: 076 – 593 1860.
U bent van harte welkom!.
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Nieuw Mariabeeld voor veldkapel ‘Middelares aller genade’
Op vrijdag 30 september a.s. zal om 18.30
uur het nieuwe Mariabeeld van de
Mariakapel op Helkant worden
ingezegend door pastoor Ronald van
Bronswijk. Plaats van handeling is de
Mariakapel aan de Helkantsedijk.
U bent daarbij van harte welkom.
De kapel werd op 15 augustus 1956 , het
feest van Maria ten Hemelopneming,
ingezegend door pastoor Willem
Schakenraad, die van 1950 tot zijn overlijden in 1965 pastoor was van
de Willibrordusparochie te Hooge Zwaluwe. Ter herinnering aan al
degenen uit Hooge Zwaluwe die omgekomen waren in de oorlog en
de mensen die tijdens de Watersnood waren omgekomen.
Aanvankelijk was het Bisdom niet zo gecharmeerd van het ontwerp
en men vreesde dat de toenmalige gemeente Hooge en Lage
Zwaluwe ook wel geen bouwvergunning zou verlenen, maar pastoor
Schakenraad en het kerkbestuur zetten door. Eerst dacht men aan de
Zwaluwseweg als plaats voor een kapel, maar het werd toch de
huidige plaats op de Helkant. Bij de bouw van de Willibrorduskerk
hadden de mensen van Helkant wel wat beteuterd gekeken,
de kerk stond toch wel ver van Helkant af , en nu met de kapel in hun
buurt hadden ze toch een beetje kerk dichterbij huis.
De grond voor de kapel werd geschonken door de familie Theuns en
de kapel is gebouwd door Frans Theuns en Piet Rasenberg. Het eerste
Mariabeeld werd in een plechtige stoet vanaf de Willibrorduskerk
naar de kapel gedragen. In het begin kon je de kapel in via een hekwerk. In 1966 werden er door
Frans Theuns deuren in geplaatst met de bedoeling dat de pastoor daar ook de biecht kon horen van
mensen uit Helkant. In 1976 was de kapel weer aan een opknapbeurt toe en weer was het Frans
Theuns die daar aan begon.
Voor al zijn moeite kreeg Frans de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Frans was ook
kerkmeester, zoals men de leden van een kerkbestuur/ parochiebestuur toen noemde.1
Foto’s Erfgoedvereniging
Heerlijkheid Hooge en Lage
Zwaluwe.

De kapel, aangewezen als gemeentelijk monument, is eigendom van de ‘Vijf Heiligen Parochie’ en
wordt onderhouden door vrijwilligers
en dankzij subsidie van de Stichting Heldens de Laat.
In Tholen willen 22 van de 33 kerken niet eens een regenboogzebrapad ‘omdat God zegt dat er
geen andere relatie is dan tussen man en vrouw’
Ja, hoor eens, dat zei God heel lang geleden. Mag hij ook eens zijn mening bijstellen, met de kennis
van nu? Jammer , ik heb zijn telefoonnummer niet, anders had ik het Hem maar wat graag
gevraagd. ( Annelies Vlaanderen in BN/de Stem )

1

Pierre Gruca en Julien Mariman:
Een kerkboek uit Hooge Zwaluwe, H. Willibrordusparochie 1865-2013, Hooge Zwaluwe 2022.
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Mariagebed
Met namen
eeuwenlang bekleed,
gehuldigd
langs de wegen,
in wisseling
van hoop en leed
en wat gij
van ons allen weet,
gesproken of verzwegen.
Gij die ons aanziet van de overzij,
Moeder
van alle mensen,
blijf ons nabij.

Inzegening Mariadagkapel Wagenberg op zondag 2 oktober 2022
De maand mei is de eerste Mariamaand en de maand oktober is de
tweede Mariamaand. Oktober is de maand van de Rozenkrans,
de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het
Mariagebed Weesgegroet. Deze devotie is een uitbreiding van het
liturgische feest van Maria van de Rozenkrans.
Paus Pius V , paus van 1566 tot 1572, bepaalde dat deze
gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag
bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag
versloegen christelijke troepen de Ottomanen. De paus schreef
deze overwinning op de Ottomaanse agressie toe aan de hulp van
de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans.
In de 19e eeuw werd de gehele maand oktober uitgeroepen tot de
maand van de rozenkrans en in deze tweede Mariamaand wordt op
zondag 25 september na de viering van 9.30 uur de Mariakapel in het portaal onder de toren van de
Gummaruskerk officieel ingewijd.
De Wagenbergse Werkgroep Onderhoud Kerk heeft in het portaal een stemmige kapel gecreëerd
met aan de ene kant glazen deuren waardoor iedereen ook een blik kan werpen in het interieur van
de Gummaruskerk, een kapel ook om een kaarsje op te steken, gelegenheid om een moment van
bezinning te pakken en in het intentieboek te schrijven en dit gebeurt al heel veel.
Met dank aan de mensen van de Wagenbergse W.O.K.- groep. Inmiddels is er een groep vrijwilligers
ontstaan die rond de kapel een oogje in het zeil houdt en ook zorgt deze groep voor het op tijd
openen en sluiten van de kapel.
Met elkaar napraten na een dienst is voor mij het achtste sacrament.
(Diaken Ryan Ketelaar)
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En wat dàn?
Eens zat iemand te vissen aan het meer.
De zon scheen en de visser was gelukkig.
Er kwam iemand langs die vroeg:
"Waarom gebruik je niet meer dan één hengel, dan kan je
meer vangen?"
De visser zei: "Ja, en dan ?"
"Dan verdien je meer", zei de voorbijganger.
"En wat dan?" vroeg de visser.
"Dan kan je een boot kopen en het meer opgaan om nog
meer te vangen." "Ja, ja... en wat dan?"
"Na verloop van tijd kan je misschien een groot schip kopen en dan uitvaren en veel vis vangen."
"En wat dan?" vroeg de visser.
"Dan huur je een knecht, met wie je op visvangst gaat en zo verdien je nog meer geld met je vis."
"En wat dàn?"
"Wel, dan verdien je zoveel dat je zelf niet meer hoeft te vissen", zei de voorbijganger, "en dan, wel
ja, dan kan je bijvoorbeeld lekker in de zon zitten en voor je plezier wat vissen."
"Zo is het", zei de visser, "laat mij dus maar rustig zitten!"

Week van de eenzaamheid ( 29 september t/m 6 oktober)
‘Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een
gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je
hebt minder contact met andere mensen dan je wenst.
Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve
gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met
lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens
kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en
kwaliteit van leven,’ zo staat te lezen op de website
www.eentegeneenzaamheid.nl

Samen één
De koster is al vroeg in de weer om alles klaar te zetten voor de viering….deuren
openen, kaarsen aansteken, geluidsvolume testen, kortom alles regelen voor een
goed verloop van de viering……een tandwiel in een groot raderwerk. De koorleden
oefenen de gezangen die passen bij de viering van die zondag, de sfeer van een
viering wordt bepaald doordat het koor, dirigent en organist er niet of wel voor
gaan……. een onmisbaar puzzelstukje dus. De bloemengroep, de zilver- en
koperpoetsgroep, de lectoren, de collectanten, degene die het kerkelijk linnengoed
verzorgt ………een belangrijke schakel.
De vrijwilligers die op het kerkhof en rond en in het kerkgebouw actief zijn voor wat
betreft onderhoud …… een belangrijke bouwsteen. Heel veel dank aan al die
mensen die veelal vrijwillig, zeker niet vrijblijvend,
actief zijn voor onze Vijf Heiligen Parochie
op Hooge Zwaluwe, Made , Terheijden en
Wagenberg.
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Ter herinnering
In 1975 kregen de Blasiusparochie en de
Bernardusparochie van Made hetzelfde pastorale
team , bestaande uit 4 paters van de priesters van
het H. Hart (SCJ)
In 1982 fuseerden de beide parochies
tot een parochie.
Uit deze periode zal het herdenkingstegeltje
stammen dat aan de eerste communicanten van de
Blasiuskerk en van de Bernarduskerk werd
uitgedeeld.
Eerste Communie 2023.
Zondag 4 juni 2023
in de H. Gummaruskerk te Wagenberg.

Een goed geweten is een voortdurend feest.

Wie ploegt der zielen akkers om?
Wie maakt ze vruchtbaar voor den Heer?
Alleen de priester heeft die macht.
Dat iedereen hem eer!
Deze tekst is te vinden op de Feestgids, vreugdevol aangeboden aan Petrus Josephus Maria, Piet
Rombouts bij zijn Eerste H. Mis op 13 juni 1944 in de kerk van Johannes de Doper
in zijn geboorteplaats Oosteind. Een feestgids met liedjes op toen bekende melodieën , waarbij het
lied ‘Aan U, o Koning der eeuwen’ nogal vaak gebruikt werd. De gids bevat ook jeugdfoto’s van de
neomist, zoals een priester die zijn eerste H. Mis opdraagt, genoemd wordt.
Piet werd geboren op 15 maart 1917 en overleed op 20 januari 2007 te Breda.
Zijn vader was Cornelis, Josephus , Maria Rombouts en zijn moeder was Catharina Maria Backx.
In het boerengezin zouden in totaal 8 kinderen geboren worden.
Piet was het eerste kind, waarmee het gezin blij begon, zoals in de
feestgids vermeld staat.
Wat brengt toch daar die steltenaar, wat pakje brengt de ooievaar?
Och kijk, och kijk nu toch eens gauw. Hij zit bij Rombouts in de schouw
Maar moeder , och, is steeds begaan, dat het ventje zomaar dood zal
gaan, want deed hij eens zijn hapje niet, dan zucht ze :
“Ach, hij haalt het niet “
Een beetje verder in de feestgids wordt Piet dikkerd en vet joch genoemd,
dus zal het met die hapjes helemaal goed gekomen zijn.
Vanaf zijn tiende gaat hij naar het internaat van de broeders in Huijbergen.
Aanvankelijk bevalt het hem daar goed, maar als hij na zijn derde vakantie
thuis weer naar Huijbergen moet, is dat met grote tegenzin. Na Huijbergen gaat Piet naar het
kleinseminarie IJpelaar aan de Beukenlaan in Ginneken.
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‘Een jongen met zijn hersentjes vol Grieks en vol Latijn, op ’t roken allemachtig
dol, niet bang voor een goed glas wijn’ zo gaat de feestgids verder.
Dan volgt Bovendonk, het
grootseminarie te Hoeven. Dat is de
eigenlijke priesteropleiding met
filosofie en theologie, maar ook het
oefenen van praktische zaken zoals het
voorgaan in de eucharistie, preken, etc.
In de feestgids wordt vermeld dat hij
op zaterdag 19 februari 1944, hij is dan
al diaken gewijd, door professor Smit
uit de les gestuurd wordt, omdat hij
een briefje doorgaf.
Op 3 juni 1944 wordt hij daar
als 27-jarige tot priester gewijd in de traditie van de familie
Rombouts, zo was zijn oom Piet Rombouts de bouwpastoor
van de Blasiuskerk, oom Gerard Rombouts was pastoor in
Wernhout en neef Cees Rombouts, was kapelaan in
Terheijden en later pastoor te Gilze.
De feestgids wijdt ook aandacht aan het zwempak van Piet
Hij wilde dolgraag leren zwemmen, maar zijn zwempak (in
zijn jeugd droegen ook heren een gebreid zwempak) was hem veel te klein.
“ Maar vooruit hij waagt het toch, hij puilt er uit het vette joch” (bis) klonk het refrein van dit
feestlied, gezongen op de melodie van ‘Zie de maan schijnt door de bomen’
Na een tijd ploeteren in het water, stapte Piet eruit en barstte in lachen uit en dan meldt het refrein:
“Want dat kleine strakke pak, nu hangt het af gelijk een zak” (bis).
Piets zangkwaliteiten zijn blijkbaar niet zo best, want in de feestgids is het advies opgenomen
een zangcursus te gaan volgen bij de pastoor van Oosteind, die zelfs missen componeert.
De feestgids sluit af met de volgende tekst, gezongen op de melodie van ‘Aan U, o Koning der
eeuwen’
Aan het einde onzer zangen
welt uit ons hart deez’ bee
God geev’ U jonge Priester
zijn rijkste zegen mee!
Wees Gij nog lange jaren
uw ouders roem en kroon.
De eer van uw familie,
zijt Gij de Priesterzoon.
Ja, het waren de tijden van het Rijke Roomse leven. Priesters en religieuzen werden op een voetstuk
gezet, door familie, parochie en maatschappij. Ouders werden de hemel in geprezen als een kind van
hen priester of religieus werd. Zij hadden er veel voor over, een priesterstudie was niet voor niks en
bij de priesterwijding schonk de familie ook nog een gouden kelk om te gebruiken in de
eucharistieviering. Dit deed ook de familie Rombouts, het gouden kruisje van moeder kwam op Piets
kelk terecht. Het was zwaar slikken als zoon of dochter het priesterschap achter zich liet of uit het
klooster trad. Als kapelaan in Dinteloord, Lepelstraat, Wagenberg en Dongen maakte Piet Rombouts
nog het staartje van het Rijke Roomse Leven mee.
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Een foto uit 1952, door Heemkundekring ‘de Vlasselt’ gebruikt als nieuwjaarskaart.
Een winters Wagenberg met kapelaan Piet Rombouts in de Dorpsstraat.

Het Rijke Roomse Leven doofde uit, en er kwam na het Tweede Vaticaans Concilie een tijd van veel
verandering in de kerkelijke brouwerij , veranderingen waar Piet Rombouts goed mee overweg kon.
Er kwamen kinderkoren, jongerenkoren en dameskoren , aan de alleenheerschappij van de
herenkoren kwam een einde.
Er kwamen speciale vieringen voor kinderen en jongeren.
De parochieraad deed zijn intrede, parochianen dachten mee over het pastoraat en deden er ook
aan mee. De werkgroep Kerk en Samenleving zette zich in voor vluchtelingen en was in touw voor de
wereldvrede. Ook oecumenische vieringen stonden op de agenda.
Toen hij in Terheijden aantrad waren er nog vier weekendvieringen:
twee op zaterdag en twee op zondag.
Pastoor Piet Rombouts had nog een kapelaan, dat waren achtereenvolgens pater Koopman
en Cees Vos. Toen de laatste als pastoor naar Wagenberg vertrok, kwam Bert Bakker scj als parttime
kapelaan. Bert zou Piet Rombouts in Terheijden als pastoor opvolgen.
Pastoor Piet Rombouts schreef een boekje over de Terheijdense parochie ‘Geloofsleven in de
parochie H. Antonius Abt Terheijden’ uitgegeven bij Heemkundekring ‘de Vlasselt’ Ook werkte hij
mee aan een boekje over de glas in loodramen van de Terheijdense kerk en verzamelde allerlei
gegevens over Terheijdense priesters en religieuzen. Hij opende het Terheijdense parochiearchief
voor mensen die nader onderzoek wilden doen naar de geschiedenis van de parochie en was een
actief lid van Heemkundekring
‘de Vlasselt’.
Heemkundekring Made en Drimmelen
bewaart nog een persoonlijk archief van
hem.

Het bestuur van de Bejaardenbond Terheijden met
geestelijk adviseur pastoor Piet Rombouts
( met papier in de hand)
Foto 19760614021 van Johan van Gurp uit
Fotocollectie BN De Stem.
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In 1984, hij was toen 40 jaar priester, ging hij met emeritaat en vestigde zich met zijn huishoudster,
zuster Carla, in een woning aan de Klaverbeemd en hij zou zich daar gaan bezighouden met
houtbewerking. Alleen maar houtbewerken was het toch niet voor de emeritus-pastoor en toen de
functie van rector op ‘de Wijngaerd’ vacant kwam, vertrok hij met zuster Carla naar Made om daar
weer pastoraal actief te zijn.
Zijn oom Piet was daar , de eerste rector geweest. De oud- pastoor van Terheijden vierde daar ook
zijn 60-jarig priesterfeest en er werd toen een feestlied gemaakt, geen feestgids als in 1944. Maar de
jubilaris was nog steeds ‘op ’t roken allemachtig dol, niet bang voor een goed glas wijn (en een
borreltje) ’ om uit die gids nog maar eens een zinnetje te halen.
De maker van het feestlied was Cees van Osta, oud-dirigent van het herenkoor in Terheijden, en toen
woonachtig in een appartement bij de Wijngaerd.
Het feestlied was op de melodie van het lied: Hij ging van stad tot stad.
Het refrein klonk als volgt: Altijd heeft hij klaargestaan, om naar mensen toe te gaan.
Tot een week voor zijn dood was Piet Rombouts pastoraal actief binnen de ‘Wijngaerd’ door voor te
gaan in vieringen, zieken te bezoeken, het toedienen van het sacrament van de zieken, maar hij viel
ook in bij vieringen in de Vijf Heiligen Parochie.
Zijn uitvaart vond plaats op 27 januari 2007 in de H. Antonius Abtkerk te Terheijden, voorganger
hierbij was emeritus-bisschop Hubertus Ernst, samen met het toenmalig pastoraal team van de Vijf
Heiligen Parochie en bevriende pastores. Met bisschop Hubertus Ernst had Piet Rombouts op het
seminarie gezeten. Ze waren even oud en ze hadden nog regelmatig contact met elkaar.
Piet Rombouts werd begraven op het kerkhof in Terheijden.
Uit de preek van emeritus-bisschop Hubertus Ernst tijdens de uitvaart
van Piet Rombouts

Piet Rombouts bij de deur
naar de sacristie in de
Antonius Abtkerk

Eerst was er de wederopbouw van de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Daarna kwamen de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. In deze jaren werd
heel veel omver gegooid in de samenleving en werd het ook woelig in de
kerk. De massale deelname aan het kerkelijk leven verdween. Velen zagen
de kerk helemaal niet meer zitten, ook al wilden ze wel gelovigen blijven.
In de kerk kwam er een andere verhouding tussen de priester en de
gelovigen. De priester kreeg te maken met de mondige gelovige van deze
tijd, die ook in zaken van geloof en leven zelf tot een oordeel wil komen. Er
kwam ook verandering in het werk van de priester. Er kwam in de kerk een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van pastores en gelovigen en het
pastoraal werk werd niet alleen gedaan door priesters, maar ook, samen
met hen door diakens en pastoraal werkers en pastoraal werksters. De
vrijwilligers bleven niet alleen zorgen voor randvoorwaarden voor het
pastoraal werk, maar zij gingen ook taken vervullen in het pastoraal werk
zelf, samen met de pastores.

Dit was een grote overgang, die niet overal storingsvrij verliep. Piet heeft
daarin zijn weg gevonden. Niet door het lezen van geleerde boeken of in meedoen met hevige
discussies. Het gebeurde in de omgang met collega’s en levend te midden van de mensen om wie het
ging. Door nabijheid in geloof en menselijkheid. Ook in zijn emeritaat is hij zo gebleven. Hij is zich zelf
gebleven en nabij aan mensen. Daarom herdenken wij hem in dankbaarheid.
Wij vertrouwen hem toe aan God in wie hij heeft geloofd en aan Jezus, de Christus, aan wie hij zijn
leven heeft toevertrouwd. Moge hij in vrede zijn.
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De scholen zijn weer begonnen
Het jaar 1962 gaf wat scholen betreft het gebied van onze
huidige Vijf Heiligen Parochie een heel ander beeld te zien:
kleuterschool ( ko) en lager onderwijs (glo) waren nog
twee aparte vormen van onderwijs, de scholen waren nog
heel nauw verbonden met de parochie, het
parochiebestuur of een zustercongregatie vormden het
schoolbestuur , de scholen droegen heiligennamen ,
godsdienstige opvoeding was een belangrijk onderdeel van
de vorming, het waren meestal ook nog jongensscholen of
meisjesscholen en het hoofd van de meisjesscholen en
kleuterscholen was vaak nog een kloosterzuster. Alleen
het dorp Drimmelen kende een openbare lagere school en Hooge Zwaluwe had ook een protestantschristelijke kleuterschool en lagere school. De gegevens zijn ontleend aan Delpher.

Hooge Zwaluwe
Kleuterschool Sancta Maria
Burgemeester Godwaldtstraat 2
St. Janschool
Burgemeester Godwaldtstraat 4
Made en Stuivezand
Mariakleuterschool
Lucia Eykenstraat 30
St. Janschool
Julianastraat 1
H. Bernardusschool
Marktstraat 37
Mariaschool
Julianastraat 18
H. Hartschool ( vglo)2
Patronaatstraat 10
H. Pius X school (ulo) 3
Kerkstraat 10
H. Paulusschool (ulo)
Marktstraat 37
Lagere landbouwschool N.C.B.
Lucia Eykenstraat 76
Middenstandscursus
Meidoornlaan 21
H. Elisabethschool ( kleuters)
Zuideindsestraat 7
H. Blasiusschool
Duinstraat 3
2
3

22 jongens - 18 meisjes

Mej. W. Ligthart

54 jongens - 40 meisjes

A.v. d. Meer en 2 leerkrachten

149 jongens - 124 meisjes

Zr. Susanne en 6 leerkrachten

214 jongens

C. v. Merwijk en 5 leerkrachten

217 jongens

J. de Bok en 5 leerkrachten

457 meisjes

Zr. Alphonsio en 10 leerkrachten

128 meisjes

Zr. Johannette en 4 leerkrachten

149 meisjes

Zr. Gabriëlla en 5 leerkrachten

100 jongens

W. Zomers en twee leerkrachten

43 jongens

P. Mouwen

8 jongens - 6 meisjes

C. v. Merwijk

49 jongens - 43 meisjes

Zr. Gertrudis en 2 leerkrachten

165 jongens

A.de Wijs en 3 leerkrachten

Voorgezet lager onderwijs
Uitgebreid lager onderwijs
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H. Elisabethschool
Zuideindsestraat 7
Terheijden
Mariakleuterschool
Norbartstraat 2
Mariaschool
Markstraat 6
Mariaschool (vglo)
Markstraat 6
H. Antoniusschool
Markstraat 7
Middenstandscursus
Lageweg 16
Wagenberg
H. Engelbewaarderschool
Kerkstraat 4 (kleuterschool)
H. Aloysiusschool
Kerkstraat 2
H. Hartschool
v.d. Elsenplein 2

134 meisjes

Zr. Thea en 3 leerkrachten

76 jongens - 60 meisjes

Zr. Bernadette en 3 leerkrachten

192 meisjes

Zr. Martha en 4 leerkrachten

62 meisjes

Mej. J. Kock en 2 leerkrachten

215 jongens

J. Rommens en 5 leerkrachten

11 jongens - 5 meisjes

C. Donkers

46 jongens - 38 meisjes

Zr. Marianne en 2 leerkrachten

114 meisjes

Zr. Guido en 2 leerkrachten

128 jongens

Ch. Baeten en 3 leerkrachten

Geloof hoeft niet opzichtig te zijn, om toch gezien te worden.

Nieuwsbrief VHP 107 zal verschijnen in het weekend van 8 en 9 oktober 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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