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VERKONDIGING 
De Schriftwoorden van vandaag laten ons weten dat Jezus ruimhartiger omgaat met het 
onderhouden van geboden en verboden dan de wetgeleerden. Door het strikte toepassen van de 
wetten vielen veel mensen buiten de boot. Bij Jezus konden mensen die niet helemaal leefden naar 
de heersende geboden en verboden terecht. Hij sprak met hen, deelde hun vreugde en hun verdriet , 
at met hen. Jezus keek verder dan de misstappen die ze hadden gedaan. Jezus keek in hun hart en 
gaf hen vertrouwen zoals God hem vertrouwen had  gegeven. 
Om hun positie veilig te stellen, uitten de Schriftgeleerden en Farizeeën kritiek op Jezus. En wat doet 
Jezus…..Hij vertelt twee gelijkenissen. Een over een herder die honderd schapen heeft en er een is 
kwijt geraakt. Hij zegt niet: ‘ ik heb er nog genoeg. Wat kan me dat ene schaap schelen !’Hij zegt ook 
niet: ‘eigen schuld, dat schaap had maar moeten luisteren.’ Nee, de herder doet er alles aan om dat 
ene schaap dat verloren is te vinden. Als hij het vindt, is er vreugde en iedereen mag delen in de 
vreugde. En in de tweede gelijkenis gaat het over een huisvrouw die in huis een muntstuk is verloren. 
Zij zoekt alles af, kruipt over de grond, zoekt onder de kast en ziet plots iets blinken. Ze heeft haar 
munt gevonden, er is vreugde en ook hier mag iedereen delen in die vreugde. 
De verhalen laten ons God zien als een herder die zich door alle hindernissen van de wereld een weg 
baant en als een vrouw die over de vloer van de wereld in het stof kruipt om wat verloren is geraakt 
terug te vinden. 
Een weg banen door al die hindernissen van deze tijd is een prachtig beeld dat – zo denk ik in alle 
bescheidenheid – goed past als een hedendaagse uitdaging om pastoraat in deze tijd inhoud en vorm 
te geven. Omdat een gezonde toekomst ons ter harte gaat, omdat we geen angsthazen zijn en niet 
willen blijven zitten in vastgeroeste structuren maar inhoud willen geven aan een hedendaagse 
geloofsbeleving daarom blijft ons motto: ‘VOL VERTROUWEN ONDERWG’.     
We maken een nieuwe start met een nieuw pastoraal team waar gelijkwaardigheid hoog in het 
vaandel staat met respect voor de eigenheid van de afzonderlijke leden. Nieuwe mensen, nieuwe 
gezichten die met elkaar de intentie hebben om samen de dienst van de leiding op hun schouders te 
nemen: Eveline , die haar vergevorderde theologieopleiding gaat afronden en al volop meewerkt in 
het pastoraat; Rob die als Norbertijn vanuit Hierden naar Tilburg is gekomen en in deeltijd zal 
meewerken. naast zijn docent zijn in Breda. Met bisschop De Korte van ons bisdom wordt overlegd 
wanneer zijn diakenwijding als opstap naar de priesterwijding kan plaatsvinden.  En een hele nieuw 
gezicht is Marcel van de Maeden. Hij heeft zijn leraarschap in Den Bosch opgegeven en start hier in 
een deeltijdfunctie in onze norbertijnenparochie. Het vertrouwde gezicht van Sonja, onze 
parochiecoördinator maakt het geheel compleet. En tot slot op afstand wil ikzelf blijven proberen 
een steentje bij te dragen. 
Het nieuwe team zal in de komende maanden de verschillende taken onderling verdelen en via Mooi 
Meegenomen, nieuwsbrieven en direct persoonlijk contact zullen de uitkomsten regelmatig worden  
doorgegeven en zullen de afzonderlijke teamleden zich ook nader voorstellen. 
Vol vertrouwen begeeft het pastorale team zich op weg en de pastores realiseren zich terdege  - 
individueel en gezamenlijk - dat zij de uitdagende opdracht alleen maar kunnen waarmaken met de 
hulp van velen. Dat was de kracht van het pastoraat in onze norbertijnenparochie en dat moet ook 
de voortdurende uitdaging blijven in de nabije toekomst. 
Vooral door belemmeringen ten gevolge van corona heeft de daadwerkelijke gemeenschapsopbouw 
nogal onder druk gestaan. Laten we hopen dat – zeker in de nabije toekomst – de draad weer kan 
worden opgepakt, want er wachten ons allerlei uitdagingen: ( om er een enkele te noemen )   
Hoe kunnen we vooral ook jonge gezinnen de hand reiken en steun bieden bij de geloofsopvoeding ? 



Hoe kunnen we de moderne communicatiemiddelen optimaal gebruiken zonder uit het oog te 
verliezen dat iedereen die dat wenst wel geinformeerd en betrokken blijft ? 
Hoe kunnen we zorgen voor voldoende  vooral ook muzikale ondersteuning bij de samenkomsten in 
het weekend ?  
Hoe kunnen we elkaar nabij blijven bij droeve en vreugdevolle momenten ?  Wat was het geweldig 
dat we vooral ook in de afgelopen maanden een beroep konden doen op pastorale ondersteuning 
vooral op momenten dat we afscheid moesten nemen van dierbaren. 
Hoe kunnen we het hoofd bieden aan de steeds groter wordende financiële problemen. Iedereen 
wordt geconfronteerd met enorme prijsstijgingen en de parochie ontkomt daar ook niet aan.  
Kunnen we in de winter nog wel verantwoord voor behaaglijke temperatuur zorgen in dit grote 
kerkgebouw ?    
Zo worden we aan het begin van een nieuwe periode weer uitgenodigd om samen te komen, om 
samen op weg te gaan  en vol vertrouwen onderweg te blijven. Niet geroepen om mooie gebeden en 
wensen te formuleren en het daarbij te houden . We worden geroepen om te knokken voor recht en 
welzijn, om allen vreugde en vrede te gunnen, om niemand verloren te laten lopen,. 
Ik ben er van overtuigd dat we aan het begin van een nieuw pastoraal seizoen er weer met velen 
voor willen staan: elkaar nabij zijn, weten dat je het lang niet altijd op alle onderdelen met elkaar 
eens hoeft te zijn en dan toch samen bidden, samen zingen en samen de handen uit de mouwen 
steken. Geloofsgemeenschap zijn in deze tijd heeft alles te maken met bewegen, met onderweg zijn 
met en naar elkaar en niemand uit het oog te verliezen. Kerk- zijn, elkaar ontmoeten en met het 
doorvertellen van het verhaal grenzen verleggen.  Mogen we zo het nieuwe seizoen tegemoet treden  
en ons met elkaar vol vertrouwen op weg begeven. Amen 
 
Abt Denis Hendrickx 
 
 


