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Adventsactie 2022: ‘Zie jij het ook…’ 
 

…dat in Zsámbék onze hulp nog steeds hard nodig is? 

 

De werkgroep Zsámbék is de hele advent op zondag, na de 

vieringen, in de Mariakerk aanwezig. Ook dit jaar zullen we 

o.a. kaarsen en kerststukjes verkopen. In de liturgie wordt 

aandacht besteed aan het project en stellen wij u in de 

gelegenheid om uw adventsbijdrage aan het werk van de 

zusters bij ons af te geven. Wij zorgen dan dat het op de goede 

plaats terecht komt. We zamelen geld in, zodat er weer 

gezorgd kan worden voor een gezellige kerstmaaltijd voor 

400 mensen en zodat er ook wekelijks voedselpakketten 

uitgedeeld kunnen worden in de winter voor de armen, kinde-

ren en dakloze ouderen. In totaal voor ongeveer 200 gezin-

nen. Ook is er tijdens de dienst op de eerste en tweede 

adventszondag een extra collecte voor Zsámbék. U kunt uw 

gift natuurlijk ook overmaken op bankrekeningnummer: NL06 

RABO 01080566 86 t.n.v. Norbertijnen Tilburg Zsámbék, De 

Schans 122, 5011 EN Tilburg.  

 

Voor meer informatie over dit project kunt u ons natuurlijk 

ook mailen: norbertijnenwgzsambek@gmail.com. Wij danken 

u nu alvast voor uw gulle gaven en wensen u fijne feestdagen 

en een heel goed en voorspoedig 2023! 

 

 

Werkgroep Norbertijnen Tilburg Zsámbék 
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Pastorale: Zie jij het ook? 
 

Het thema van de advent 2022 is: ‘Zie jij het ook?’ De bekende 

kerstverhalen uit Mattheüs en Lucas vertellen over Jozef die 

inzag dat de zwangerschap van zijn verloofde wonderlijk was 

en een teken van de hemel. Er wordt verteld van herders en 

wijzen/koningen die iets wonderlijks aan de hemel zien. Dat 

wat ze zien, zet hen in beweging. Dit in beweging komen, is 

wezenlijk voor de advent. 

 

Tijdens de advent lezen we uit de profeet Jesaja. In zijn 

woorden klinkt de droom van de steppe die zal bloeien. De 

ogen van de blinden gaan weer open en de doven zullen weer 

horen. Het is de grote messiaanse droom. Dromen met open 

ogen is een uitdaging. Wie zijn ogen sluit, ziet niets. Maar wie 

kijkt én ziet kan geraakt worden. Zodanig dat je niet langer 

een buitenstaander zonder verantwoordelijkheid kunt blijven. 

De steppe zal bloeien, lijkt in onze dagen een pure onmogelijk-

heid. Wat zien we als we om ons heen kijken? Welke beelden 

zien we op het journaal? 

 

Er is een kloof zichtbaar tussen het visioen van Jesaja en de 

actualiteit. De beelden op het nieuws kunnen ons niet 

onverschillig laten. Als we naar het nieuws kijken en 

geconfronteerd worden met de effecten van ons doen en 

laten, dringt de urgentie om in beweging te komen zich aan 

ons op. Tegelijk kunnen we de actualiteit soms ook als 

verlammend ervaren. Het is twee minuten voor twaalf, en 

sommigen spreken zelfs al over na twaalven, als het gaat om 

het nemen van maatregelen om de aarde te redden. 

 

Actueel is de oorlog in Oekraïne. Wat kun je zeggen over deze 

oorlog in het licht van het naderende kerstfeest: Vrede op 

aarde is de kerstboodschap. Kunnen we ergens nog de vrede 

zien dagen? Kortom de vraag in wat voor wereld we nu 

eigenlijk leven, dringt zich in alle hevigheid op. Hoe hou je het 

vol? Hoe ga je om met je machteloosheid? Zien we het nog wel 

zitten met elkaar? Kunnen we licht zien in de duisternis? De 

concrete signalen van wanhoop botsen met de hoopvolle 

boodschap van de advent en Kerst. Hoe staan wij in dit 

spanningsveld. 

 

Is er alleen ellende in de wereld of zijn er ook tekenen van 

hoop? Wat is de betekenis van je eigen handelen in de context 

van het grote wereldtoneel? Hoe zinvol is het wat je zelf doet 

vanuit de gedachte: ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’? Zijn 

wij in staat om door alle ellende heen het licht te zien dat de 

duisternis doorbreekt? Kortom hoe kijken we en wat zien we? 

In het thema ‘Zie jij het ook?’ zit optimisme en blijheid, maar 

er zit ook ‘ik zie het even niet’ in. Het is voor ons een uitdaging 

om de droom in de lezingen tijdens de advent als mogelijkheid 

te zien. Durven we kijken met de ogen van ons hart? Durven 

we in deze wereld te staan, kwetsbaar als we zijn. Een 

kwetsbaarheid waar tegelijk ook onze kracht ligt. Durven we 

aan ons te laten gebeuren wat het prachtige lied van 

Oosterhuis zegt: ‘Wek mijn zachtheid weer, geef mij weer de 

ogen van een kind. Dat ik zie wat is en mij toevertrouw, en het 

licht niet haat.’ Durven we zo samen op weg te gaan? 

 

Rob Tanke o.praem. 

 

Start vormselvoorbereiding 
 

Aan het begin van het nieuwe pastorale seizoen is er gekeken hoe we de 

vormselwerkgroep weer nieuw leven in kunnen blazen. Op dit moment is 

er een enthousiaste groep van vier personen die de schouders onder de 

voorbereiding van jongeren op het vormsel op zich neemt. Op zondag 21 

mei 2023 is de vormselviering. Ter voorbereiding op deze viering is er 

vanaf 3 november iedere maand een bijeenkomst. Er zijn acht vormelin-

gen die zich hebben aangemeld. Met deze jongeren gaan we een mooi 

voorbereidingstraject in met bijeenkomsten op de pastorie en daarbuiten. Zo gaan we met de jongeren op pad naar het Museum 

van de Liefde in het Peerke Dondersplantsoen en naar Kamp Vught. Want geloven heeft te maken met deze concrete wereld 

waarin we wonen, waar we verantwoordelijk voor mogen zijn en waar we en eigen rol in mogen hebben. Geloven heeft ook te 

maken met je kunnen verwonderen. Daarom brengen we ook een bezoek aan het Museum Voor Moderne Kunst de Pont. Daarbij 

dagen we de jongeren uit na te denken over de vraag “hoe kijk jij naar dat wat jouw vreemd is?” Kortom op donderdag 3 

november zijn we gestart met een mooi vormend proces waarbij we samen gaan ontdekken wat het kan betekenen om christen 

te zijn in de 21ste eeuw. De vormselvoorbereidingsgroep bestaat uit Bert Scholten, Marie-Therese van Renswouw, Eveline 

Sitskoorn en Rob Tanke.  
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Van de bestuurstafel 
 
We zijn met de Advent begonnen. We bereiden ons voor op 
Jezus’ geboorte en daarmee op een nieuw begin. En laten we 
er vooral op vertrouwen dat we dat weer mogen vieren zoals 
we dat vóór ‘corona’ gewend waren: in een volle Mariakerk, 
voorgegaan door onze eigen norbertijnengemeenschap, met 
mooie muzikale omlijsting, opgesierd met ook traditionele en 
daarmee voor ons allemaal bekende kerstliedjes. Iets om naar 
uit te kijken en ons op te verheugen! 
 
In de bestuursvergadering van 14 oktober was de Financiële 
Commissie uitgenodigd. We wisselden van gedachte hoe we 
meer grip kunnen krijgen op de energiekosten. Ideeën als het 
aanbrengen van zonnepanelen en het aanschaffen van een 
warmtepomp passeerden de revue. Lichtpuntje is in elk geval 
de financiële ruimte die we beschikbaar hebben, dankzij het 
gevoerde spaarzame beleid. Er is daarbij wel nadrukkelijk 
rekening mee te houden dat Mariakerk en pastorie 
rijksmonument zijn. Dat maakt het aanpassen (met name aan 
de buitenkant) niet gemakkelijker. Medebestuurslid Eric Boor 
en ik namen eerder ook deel aan de informatieavond op het 
bisdom. Ook daar was de rode draad het voor de korte termijn 
vragen om begrip voor noodzakelijke versoberings-
maatregelen en het met elkaar zoeken naar en treffen van 
oplossingen in het kader van duurzaamheid. Begin november 
bezochten Eric en Jan Schuurmans een soortgelijke 
bijeenkomst op uitnodiging van de gemeente. 
 
De Financiële Commissie is een belangrijk adviesorgaan voor 
het parochiebestuur. Het bestuur hecht veel waarde aan haar 
oordeel over de jaarlijkse begroting en de jaarrekening. 
Daarnaast kan de commissie ook ongevraagd advies geven, 
bijvoorbeeld over het beleggingsbeleid (of het ontbreken 
daarvan) maar ook over investeringsvoorstellen en het 
vaststellen van de ‘tarieven’. Met het nog ontbreken van een 
‘echte’ penningmeester in het bestuur neemt het belang van 
adviezen van de commissie in betekenis alleen maar toe. 
Daarom is afgesproken de commissie regelmatig uit te 
nodigen voor de bestuursvergadering. Ook het verslag van de 
bestuursvergaderingen wordt voortaan gedeeld. 
 

We naderen het einde van het 
jaar en dat betekent ook dat 
‘Kerkbalans 2023’ er weer aan-
komt. In deze Mooi Meegenomen wordt aangekondigd dat 
we daar in januari mee aan de slag gaan. Als kerkgenootschap 
ontvangen we géén subsidie, ook geen tegemoetkoming voor 
de hoge energiekosten. De aanhoudend hoge inflatie is een 
bijkomende complicerende factor. En, het moet helaas ook 
worden gezegd, het regelmatige kerkbezoek neemt nog 
steeds af. U nam daarvan misschien al kennis in de media. Dat 
gaat ook niet aan ons voorbij. Konden we vóór ‘corona’ nog 
elke zondag een kleine 100 parochianen verwelkomen voor de 
conventsviering, al sinds enige tijd blijft de teller ‘hangen’ op 
maximaal 50 bezoekers. Dat heeft natuurlijk ook 
consequenties voor de opbrengst van het collectegeld. Maar 
gelukkig hebben we ook parochianen, die weliswaar niet 
regelmatig de kerk bezoeken, maar wel zo betrokken zijn bij 
ons en hun parochiegemeenschap. In de vorm van periodieke 
gezinsbijdragen geven zij daarvan blijk. Met ‘Kerkbalans 2023’ 
hopen wij opnieuw ook op hen te mogen rekenen. Want 
alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat onze parochie een 
echt levende geloofsgemeenschap blijft! 
 
Dat is een mooi bruggetje naar 150 jaar Mariakerk. Dat gaan 
we volgend jaar september vieren. De contouren tekenen zich 
steeds meer af. De werkgroep denkt balans te hebben 
gevonden tussen een mooie, ook een beetje uitbundige, 
viering en de daarmee gemoeide menskracht en relatief 
beperkte middelen. In de volgende editie(s) van Mooi 
Meegenomen leest u er ongetwijfeld meer over! 
 
Ik eindig waar ik mee begon. We zijn onderweg naar Kerstmis, 
naar de geboorte van het Kind. Laten we daar hoop, 
vertrouwen en kracht uit putten. Want ons leven is zoveel 
meer dan waar ik u hiervoor weer eens mee lastigviel. Namens 
het parochiebestuur wens ik u dan ook een in alle opzichten 
Zalig Kerstmis en een goede jaarwisseling toe. 
 

Peter Liebregts, secretaris 

 
 

Spaarzaam omgaan met de energiekosten doen we met z’n allen 
Toen de herfst goed en wel begonnen was vroeg Eric Boor, lid van het parochiebestuur 
na de zondagse viering aandacht voor de fors gestegen energiekosten: “Het zal u niet 
ontgaan zijn dat de energiekosten de laatste maanden enorm stijgen. Zo ook de 
energiekosten voor dit kerkgebouw. Met enige angst zien we uit naar de eerstvolgende 
eindafrekening van onze energieleverancier. De situatie dwingt tot maatregelen om het 
energie verbruik in te perken. Er is zelfs overwogen om het kerkgebouw, gedurende de 
wintermaanden, te sluiten en de vieringen elders, in een energiezuiniger gebouw, onder 
te brengen.  Dat voelt als een zeer desastreuze maatregel die we liever willen vermijden. 
We kiezen ervoor om, gedurende de wintermaanden, de verwarming in de kerk op een 
lage stand te zetten. Helaas geeft dit een minder aangename, zelfs koude sfeer. Zeker 
als de buitentemperatuur onder het vriespunt gaat dalen. We vragen uw begrip voor 
deze situatie en verzoeken om warm gekleed naar de vieringen te komen. Voor degenen, die bij binnenkomst merken 
dat het kouder is dan verwacht, achter in de kerk liggen warme plaids die u mag lenen. Deze graag schoon houden en 
na gebruik ook weer terug leggen. Laat het weten als u tips en suggesties heeft om de energiekosten te beperken.” Dat 
kan via mail naar ericboor@norbertijnenparochiehq.nl of spreek iemand van het bestuur of pastorale team aan na de 
viering. 
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Heiligen door het jaar: 26 december, Stefanus Protomartelaar 
Alter Christus, man vol geloof en Heilige Geest 

 

Door de vele positieve reacties op de serie rondom de heiligen-

beelden in de kerk zetten we deze voort langs heiligen die we 

gedenken in de tijd van het jaar waarin we ons bevinden. In dit 

nummer: Stefanus Protomartelaar. Gedenkdag: 26 november. 

 

Van veel heiligen is de complete levensloop, van geboorte tot 

sterven, beschreven en terug te vinden. Van andere moeten 

we het doen met een handjevol geruchten en anekdotes, of 

teksten uit de Bijbel. De heilige Stefanus van Jeruzalem, eerste 

martelaar, is daar één van. 

 

Wat bekend is over Stefanus is te vinden in het Bijbelboek 

Handelingen der Apostelen (Hand. 6,5-7,60). Na Jezus' dood 

nam het aantal leerlingen door de verkondiging van de 

apostelen toe. Niet alleen Joodse, maar ook Griekse 

volgelingen sloten zich aan. Bij deze laatsten echter leefde het 

idee dat Griekse weduwen minder goed behandeld werden en 

minder goed bedeeld werden dan weduwen van de Joden. 

Zeven diakens werden aangesteld om op een eerlijke 

verdeling van goederen toe te zien. Eén van hen was Stefanus. 

 

Over Stefanus lezen we dat hij grote wondertekenen deed 

onder het volk. Dit, in combinatie met de wijsheid en de geest 

waarmee hij sprak en waartegen niemand opgewassen was, 

was voor sommigen reden om zich tegen hem te keren. 

Opruiing en valse verklaringen brachten hem voor het 

Sanhedrin waar hij beschuldigd werd van lastertaal tegen God 

en het tegenspreken van de wet. Toen de leden van het 

Sanhedrin hun blik op Stefanus richtten “zagen ze dat zijn 

gelaat leek op dat van een engel.” Wanneer de hogepriester 

vraagt of de beschuldigingen waar zijn, neemt Stefanus het 

woord en doorloopt in zijn toespraak (Hand. 7,1) het oudste 

gedeelte van Gods geschiedenis met zijn volk. De 

beschuldigingen die hij tot zijn toehoorders uit, stemmen hen 

niet gunstig. Als Stefanus vervolgens ook nog uitroept "Ik zie 

de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods 

rechterhand”, ontsteekt de menigte in woede, Stefanus 

wordt naar buiten gesleept en gestenigd. Hij sterft terwijl hij 

roept “Heer, reken hun deze zonde niet aan.” 

 

Wat Stefanus bijzonder maakt zijn de opvallende 

overeenkomsten met Jezus. Hij wordt daardoor beschouwd 

als een “alter Christus.” Stefanus draagt de titel van 'Eerste 

Martelaar'. Door de manier waarop zijn martelaarschap wordt 

beschreven dringt de herinnering aan Jezus zich op. Ook 

Jezus hebben ze gearresteerd; ook Hij moest zich na opruiing 

verantwoorden voor de Joodse autoriteiten. Ook naar Hem 

werd niet geluisteren toen Hij de Schriften uitlegde; ook bij 

Hem traden er valse getuigen op; ook Hij werd buiten de stad 

gedood en ook Hij vraagt op het moment van zijn dood om de 

vergiffenis van zijn moordenaars. Oorspronkelijk werd de 

feestdag van Stefanus gevierd op 3 augustus, de dag waarop 

hij stierf, en was 26 december de dag van de vinding van zijn 

lichaam. 

 

Volgens Jacobus de Voragine, een Italiaans theoloog en 

aartsbisschop van Genua (1228-1298) heeft de Kerk de feesten 

met elkaar geruild om twee redenen. De eerste reden is dat 

Christus op aarde werd geboren met de bedoeling dat de 

mens in de hemel opnieuw geboren zou kunnen worden. 

Omdat Stefanus als eerste voor Christus de marteldood 

onderging en daarmee de geboorte tot het hemelse leven, 

paste het beter om het feest van Christus' geboorte te laten 

volgen door de geboorte van Stefanus. Zo wordt duidelijk dat 

het ene het gevolg is van het andere. 

 

De tweede reden is dat Stefanus' terugvinding als een groter 

feest werd gevierd dan dat van zijn marteldood terwijl het 

martelaarschap belangrijker is. Vandaar dat de kerk de viering 

van het martelaarschap heeft geplaatst in de tijd waar het 

grootste feest wordt gevierd, de geboorte van Christus op 25 

december. 

 

In Limburg wordt op de feestdag volgens traditie de 

“stevensman” gegeten; een brood met rozijnen en krenten. 

Het heeft de vorm van een mannelijke figuur en de 

stevensman heeft een witte, stenen pijp in zijn mond. 

 

Op afbeeldingen zien we Stefanus over het algemeen gekleed 

als diaken, met dalmatiek en Evangelieboek, als jongeman 

zonder baard en met vriendelijke gelaatstrekken (“een gelaat 

dat leek op dat van een engel”). Als verwijzing naar zijn 

marteldood draagt hij vaak stenen op zijn hoofd, in zijn 

handen of op zijn schouders, en een palmtak als teken van de 

overwinning, omdat hij, net als Jezus, met zijn leven instond 

voor het ware geloof. 

 

Tot slot een rijmpje over Sint Stefanus uit een kinderboekje 

over heiligen ‘Roosjes uit de Hemeltuin’ van Gabriel Smit en 

Piet Worm uit 1946: 

 

Sint Steven, eerste martelaar, 

De stenen vallen dof en zwaar, 

Maar is uw oog met bloed belopen, 

Verrukt ziet gij de hemel open. 

O bid dat, als mijn uur eens slaat, 

Ook mij de hemel openstaat. 

 

Eveline Sitskoorn 
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Waarom hebben slechts twee evangelies een Kerstverhaal? 
 

Op 6 januari, de dertiende nacht van Kerstmis, vieren we het 

feest van de openbaring van Christus. Wij kennen het als het 

Driekoningenfeest. Maar in de oosterse kerken wordt op deze 

dag de doop van Jezus van Nazareth in de Jordaan herdacht. 

Toen Jezus ondergedompeld en gedoopt was door Johannes 

en opstond uit het water, ging de hemel open en “hij zag de 

Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich 

komen. En een stem uit de hemel sprak: ‘Dit is mijn Zoon, mijn 

veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb!” Alle vier de 

evangelies beschrijven deze gebeurtenis als een absoluut 

hoogtepunt. Ja, als het begin van Jezus’ openbare optreden 

en prediking. Als zijn aankondiging als bevrijder of verlosser. 

 

Twee evangelies, Mattheüs en Lucas, laten aan dit heugelijk 

gebeuren een verhaal voorafgaan over Jezus’ kinderjaren: zijn 

geboorte in Bethlehem, de vlucht naar Egypte en zijn eerste 

bezoek met zijn ouders aan de tempel in Jeruzalem. Mattheüs 

en Lucas willen in die verhalen de heidenen en joden in het 

Romeinse Rijk, voor wie zij schreven, laten zien hoe door de 

geboorte van Jezus vervuld werd wat in andere geschriften 

over de Christus was voorspeld. Bijvoorbeeld waarom trokken 

Jozef en Maria naar Bethlehem? Het antwoord is evident. De 

geboorte van de Messias was voorzien in de stad van koning 

David die afkomstig was uit Bethlehem. Mattheüs begint zijn 

evangelie met een uitgebreide lijst van alle voorvaderen van 

Jezus, vanaf Abraham tot aan Jozef, de echtgenoot van Maria. 

Helder en duidelijk toont de opsomming, dat Jezus uit het 

geslacht van David stamt. Voor de volkstelling reisde Jozef 

daarom naar Bethlehem, de stad van David. Hij werd daartoe 

verplicht door de Romeinse autoriteiten en zo werd wat in de 

schrift stond vervuld. 

 

Lukas situeert Jezus geboorte in een pastorale omgeving, 

tussen de herders en schapen op de velden buiten Bethlehem. 

In een reeks gedichten veertig jaar vóór Christus’ geboorte 

schreef Vergilius over het aanbreken van een gouden 

toekomst. “Het grote wereldtijdperk breekt opnieuw zich 

baan. Reeds keert gerechtigheid weer (…) Reeds daalt het 

jonge kind uit de hoge hemel neer.” Zodra het kind is geboren, 

zo vervolgt het gedicht, zal geleidelijk het Gouden Tijdperk 

terugkeren. Christenen zagen er al vroeg een aankondiging in 

van Christus’ geboorte, omdat deze pastorale van Vergilius zo 

sterk overeenkwam met de verkondiging van de komst van 

het Rijk Gods door de engelen aan de herders van Bethlehem.  

 

Mattheüs in zijn kerstverhaal rept niet over herders die 

bezocht werden door engelenscharen. Hij verhaalt over de 

ster van Bethlehem en de drie wijzen uit het Oosten. De 

aanbidding van het Christuskind door de wijzen wordt vaak 

geduid als de openbaring van het Nieuwe Verbond van God 

aan alle volkeren van de hele wereld. De verlossing door de 

Messias is niet iets exclusiefs voor het Joodse volk. De 

anderen zijn zeker zo uitverkoren. En nota bene de snode 

plannen van Herodes, de koning van de Joden, zijn een 

ernstige bedreiging voor het tere wicht. 

 

De inleidende verhalen over Jezus’ kindertijd, die het verhaal 

van Jezus’ geboorte flankeren, laten op allerlei manieren zien 

dat Jezus, werkelijk de aangekondigde Messias is. Het bezoek 

van Maria bij haar nicht Elisabeth en haar man Zacharias 

getuigt daarvan. “Wees gegroet Maria, vol van genade.” 

Simeon en Anna, twee oude wijze mensen in de tempel, 

openbaren dat eveneens bij het zien van het kind op de dag 

dat Jozef en Maria acht dagen na Jezus’ geboorte de tempel 

bezoeken voor de besnijdenis van de jongen. Lukas houdt het 

huiselijk. Jezus groeit op in Nazareth en maakt zijn ouders 

ongerust als hij verloren raakt in Jeruzalem en achterblijft in 

de tempel delibererend met de Schriftgeleerden. Niets van dit 

alles bij Mattheüs, maar hij licht in zijn Kerstverhaal wel de 

plaatsen toe waar Jezus tijdens zijn kindertijd verbleef. Zijn 

ouders sloegen op de vlucht voor Herodes naar Egypte. Bij 

hun terugkeer naar Palestina wordt de voorspelling uit Hosea 

bewaarheid. “Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen.” Maria, 

Jozef en het kind vestigden vervolgens zich in Nazareth opdat 

vervuld zou worden wat door meerdere profeten was 

gezegd, “dat Hij Nazarener zal geheten worden.”  

 

Het Griekse woord voor openbaring is epifanie. Wanneer je de 

betekenis van dat vreemde woord opzoekt in het 

woordenboek kom je naast ‘dertienavond’ en 6 januari, ‘het 

feest van de verschijning van Christus’ tegen. 6 januari is het 

feest van de epifanie van Christus. Christus openbaart zich aan 

de wereld. Doet hij dat voor het eerst als boreling aan herders 

in het veld en aan drie wijze vreemdelingen van verre die 

volgden een sterre, óf vindt de openbaring van de Messias pás 

plaats tijdens de doop in de Jordaan? Zeker twee van de vier 

evangelisten, Marcus en Johannes, houden het op de doop in 

de Jordaan. De encyclopedie van Rooms Katholiek Nederland 

houdt het op beide: “dat Hij als kind aanbeden werd door 

wijzen uit het Oosten; dat God Hem bij zijn doopsel in de 

Jordaan zijn zoon noemt.”  

 

Hans Happel 
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Van de geboorte van een Kind en een bos vol bomen 
 

De engel zei “ik heb een goede boodschap voor u, een grote 

vreugde voor het hele volk. Vandaag is uw redder geboren, Hij 

is de Messias, de Heer.” (Lc.2,10-11) 

 

“Een grote vreugde.” “Met grote vreugde geven wij kennis 

van de geboorte van…” 

De geboorte van een kind is en blijft een bijna onvatbaar grote 

gebeurtenis in het leven van mensen. En ook al is het hele 

proces van conceptie tot bevalling biologisch uitgebreid 

bestudeerd en beschreven, er zullen maar weinig mensen zijn 

die bij het zien van een pasgeborene niet geraakt worden, al 

is het maar héél even, door het wonder van nieuw leven. 

Voor Jozef en Maria zal dit niet anders geweest zijn. Kersverse 

ouders met hun eerstgeborene. En niet zomaar één, maar een 

heel speciale baby, ook nog. Of ze op dat moment konden 

vermoeden wat hen en Hem te wachten stond? Wie zal het 

zeggen. Maar voor de voorstelling van twee ouders die vol 

verwondering naar een baby in een bundeltje doeken kijken 

hoeven we weinig moeite te doen. Nog even en we kunnen de 

afbeelding ervan weer op ontelbare plaatsen zien. 

 

Van het nieuws dat zich als een lopend vuurtje verspreidde, 

het kraambezoek van de herders en koningen, lijkt de sprong 

naar het heden niet eens zo groot. Een babyshower zal Maria 

van haar vriendinnen niet gekregen hebben, en hoewel ze al 

wisten dat het een zoon zou worden zal door Jozef geen 

gender-reveal-party georganiseerd zijn. Het enige dat voor 

hen van belang was, was dat ze wisten dat dit kind bijzonder 

was. Een godsgeschenk, letterlijk. Een kind op aarde, dat zou 

reiken tot in de hemel. 

 

Het is dan ook niet voor niets dat Jezus soms wordt 

voorgesteld als boom des levens. Het machtige beeld van een 

boom, stevig geworteld in de aarde, de kruin, gericht naar de 

hemel. Langzaam maar zeker groeiend, takken steeds sterker 

en wijder vertakt, bladeren ter beschutting. Op zijn tijd 

beladen met vruchten. Een boom als toonbeeld van groei, 

kracht en standvastigheid. Wat kun je je als ouders meer of 

mooier wensen dan dat? 

 

Iets dat blijft groeien, sterker wordt en zal voortbestaan staat 

ook voor ouders van nu symbool voor wat zij hun kind 

toewensen. Wie vanaf de Schans via Peerke Donders naar de 

Noorderplas loopt ziet de vele “geboortebomen” daar als 

getuigen van. 

In het Noorderbos en nu in Landschapspark Pauwels kunnen 

als symbolisch gebaar op de jaarlijkse plantdag bomen 

geplant worden voor baby’s en kinderen uit Tilburg en 

omgeving. In 2007 werden de eerste 46 bomen van het 

Geboortebos geplant. Het bos symboliseert het recht dat alle 

kinderen hebben om op te groeien in een gezonde 

leefomgeving. Terwijl het kind opgroeit, groeit de boom mee, 

en met elke nieuwe boom groeit het bos. Bijzonder aan het 

Tilburgse Geboortebos is dat het is gekoppeld aan een 

soortgelijk bos in Matagalpa, Nicaragua. Voor iedere boom in 

Tilburg wordt er één in de zusterstad geplant. 

 

Het werk van de schepping is in de handen van de mens 

gelegd. Net als de mens, uitgenodigd door God om zijn 

partners in het scheppingswerk te zijn, is een boom leven 

gevend. Hij biedt een plek aan vogels om een veilig nest voor 

hun jongen te bouwen. Een plek om een vermoeide 

wandelaar even te laten rusten, schaduw tegen felle zon, 

beschutting bij regen en wind. En op zijn tijd vruchten om te 

plukken. 

 

Met Kerst gedenken we de geboorte van Jezus, verlosser in 

wie God ons het eeuwig leven gaf. In het geboortebos 

gedenken we met elke boom de geboorte van een nieuwe 

mens. Een boom voor elke nieuwe mens, en een prachtig 

symbool voor wat wij willen zijn en geven: geworteld, 

vruchtdragend en bron van bescherming, kracht en 

beschutting voor elkaar. 

 

Eveline Sitskoorn 

 

 

Sam’s kledingactie 
 

Oproep: Elk voorjaar wordt de Mariakerk een dag opengesteld voor het inzamelen van kleding voor Sam’s 

Kledingactie. Dit wordt in onze parochie georganiseerd door de Werkgroep Kerk & Wereld. Die werkgroep 

is dringend op zoek naar mensen die willen helpen om die inzameling mee te organiseren. 

Belangstellenden kunnen zich melden bij Peter Korsmit, korsmitpeter937@gmail.com. 
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Vieringen in de komende periode 
 

In onze parochie vinden deze vieringen plaats: 

Mariakerk: elke zondag, eucharistieviering of woord- en communieviering, 10.30 uur 

Norbertuskapel: dagelijks, gebedsviering, 08.00 en 18.15 uur 

Ronde Tafelhuis: elke woensdag, 09.30 uur 

Kapel Peerke Donders:  1e dinsdag van de maand, eucharistieviering, 14.30 uur 

 

Datum Plaats Voorgangers Koor/Organist Bijzonderheden 

11-12 ....... MK ................. Rob Tanke .................................................. Cantiqua .................... woord-/communiedienst 

18-12 ...... MK ................. Marcel v.d. Maeden .................................. Jan Kennis ................. woord-/communiedienst 

24-12 ...... ZCH 16.00 ...... Marcel v.d. Maeden ..................................  .................................. woord-/communiedienst 

24-12 ...... MK 19.00........ Rob Tanke/Harrie v.d. Berg ....................... Cantiqua .................... eucharistie 

24-12 ...... MK 21.30 ........ Rob Tanke/Harrie v.d. Berg ....................... Stella Vocalis ............. eucharistie 

25-12 ...... MK ................. Thea van Blitterswijk/Harrie v.d. Berg ...... Stella Vocalis ............. eucharistie 

26-12 ...... GEEN VIERING 

01-01 ...... MK ................. Marcel v.d. Maeden .................................. Jan Kennis ................. woord-/communiedienst 

08-01 ..... MK ................. Denis Hendrickx ........................................ Cantiqua .................... eucharistie 

15-01 ...... MK ................. Rob Tanke ..................................................  .................................. woord-/communiedienst 

22-01 ...... MK ................. Thea van Blitterswijk ................................. vrijwilligerskoor ........ woord-/communiedienst 

29-01 ..... MK ................. Eveline Sitskoorn/Harrie v.d. Berg ............ Stella Vocalis ............. eucharistie 

05-02 ..... MK ................. Denis Hendrickx ........................................ Stella Vocalis ............. eucharistie 

 

 

Jubilarissen in de parochie 
 

Op zondag 20 november werden, zoals de laatste jaren 

gebruikelijk is, tijdens de viering van Christus Koning de 

vrijwilligers die een jubileumjaar vieren in het zonnetje gezet. 

Dit jaar waren dat Han van Uden en Adje de Kort. Han is op 

heel veel verschillende terreinen actief geweest; van onder 

andere lid van de kerkhofgroep en de ziekenbezoekgroep tot 

het bemannen van het secretariaat en de werkgroep afscheid 

en laatste eer. Van alle markten is zij inmiddels thuis, haar 

werkzaamheden zijn er bijna te veel om op te noemen. Adje is 

actief geweest als lid van de verschillende koren die de 

parochie gekend heeft. Beiden zijn door abt Denis hartelijk 

bedankt voor hun inzet en beloond met een mooie bos 

bloemen. 
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Hoe Hélène de Vos kennismaakte met onze parochie.  
 

Ruim 15 jaar geleden nam onze Norbertijnenparochie het initiatief om een Ronde Tafelhuis te vestigen in de toenmalige 

Driekoningenkerk op het Wagnerplein. In die jaren is veel tot stand gekomen. Het Ronde Tafelhuis werd een centrum gedragen door 

vele parochianen, die op deze manier hun kerk-zijn handen en voeten willen geven. Taallessen, Spreekuur, Activiteitencommissie. Op 

verschillende manieren zijn vele van de 100 vrijwilligers verbonden aan ons centrum. In Mooi Meegenomen vertellen zij over zichzelf 

en over hun werk in het Ronde Tafelhuis.  

 

In deze editie komt Hélène de Vos aan het woord, van 

oorsprong geen parochiaan. Hélène kerkte bij de 

Gereformeerd Vrijgemaakte in de Ontmoetingskerk aan de 

Diederikdreef. Ze is van huis uit dus protestants. Met de komst 

van de IFF naar Tilburg, kwam ze met het gezin over uit 

Hilversum naar Midden-Brabant. Haar man en Hélène bleven 

hun wortels trouw en voedde in het Katholieke Zuiden hun 

kinderen op binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Dat 

had nogal wat voeten in de aarde. Een basisschool die het best 

bij hun kerkgenootschap paste, bevond zich in Best. De vijf 

kinderen gingen gefinancierd door de gemeente Goirle 

dagelijks met een busje naar school, want onze overheid 

faciliteert volgens artikel 23 van de Grondwet de vrije keuze 

van onderwijs. Het voortgezet onderwijs volgden de kinderen 

op het Willem van Oranje College, een middelbare school op 

protestants-christelijke grondslag in Waalwijk. Er werd 

verhuisd van Goirle naar Loon op Zand, met mooi weer op 

fietsafstand van school. 

 

Hoe kwam Hélène met de Norbertijnengemeenschap in 

aanraking? “Dat is alweer zo’n 21 jaar geleden. Ik werkte toen 

voor de particuliere thuiszorgorganisatie VITO. Dat staat voor 

‘Van Intake Tot Opname’. De naam zegt precies wat het is. Wij 

zorgden voor ouderen die in een traject zaten voor een plek 

in een verzorgingshuis. Mij werd gevraagd of ik bereid was om 

op woensdagmorgen een mevrouw te begeleiden naar de 

kerk op het Wagnerplein, de Driekoningenkerk.” Men 

vermoedde op Hélènes werk dat zij met haar gereformeerde 

achtergrond wellicht reserves zou hebben om naar een 

katholieke eredienst te gaan. Hélène vond dat een vreemde 

veronderstelling. “Ik ben wel protestant, maar dat is niet 

besmettelijk, dus ben ik met die mevrouw kennis gaan maken. 

Mijn eerste contact met de parochie dateert van 7 februari 

2001. Ik heb dat twaalf jaar gedaan. Elke woensdag ben ik met 

haar naar de kerk en daarna naar Albert Heijn gegaan. Ik heb 

heel veel gesprekken met haar gevoerd. Ze was voorzitter 

geweest van de Katholieke Vrouwenbond en had aan mij heel 

veel te vertellen over Tilburg. Ik volgde de dienst, maar nam 

niet deel aan de communie en aan het askruisje. Ik zong mee. 

De liederen van Huub Oosterhuis werden in gereformeerde 

kerken ook gezongen. Op de duur ben ik wel ter communie 

gegaan. Maar ik zie het nog steeds symbolisch, niet als de 

transsubstantiatie, de verandering van brood en wijn in het 

lichaam en bloed van Christus.”  

 

“Na verloop der tijd vroeg Thea mij om na de mis mee te 

helpen bij het koffie schenken.” Er werden nagesprekken 

geëntameerd. “Met Wil van de Heijkant deed ik de 

gespreksleiding, meestal over een actueel maatschappelijk 

onderwerp uit de krant. Zo ben ik erin gegroeid, in het 

vrijwilligerswerk van de parochie... Ik had een client in de 

Rooms Katholieke Kerk… Ik hoefde niet Rooms Katholiek te 

worden… De Norbertijnen stonden open voor mijn inbreng. 

Wim Manders heeft altijd zijn verbazing uitgesproken dat een 

protestant dit werk deed binnen een katholieke parochie… 

Maar je bent allemaal christen. Je moet vanuit je christenzijn 

mensen helpen en dit werk doen.” 

 

Door de gesprekken na de dienst van woensdag is Hélène in 

de activiteitencommissie van het Ronde Tafelhuis gekomen. 

Inmiddels is zij voorzitter van deze commissie. Zij zorgt ervoor 

met zeven andere vrijwilligers dat tijdens een activiteit, een 

film of een lezing alles op rolletjes loopt en in alles, onder 

meer in de bijbehorende catering, is voorzien. Haar bijzondere 

aandacht gaat uit naar de filmavonden. Ze vinden maandelijks 

plaats in het VerhalenHuis en worden door Hélène en een 

medewerker van de bibliotheek geprogrammeerd. “De films 

worden zo gekozen dat er een nagesprek met een hapje op 

kan volgen. Het land van herkomst van de film nodigde vaak 

uit tot het maken van een bijpassend hapje, jarenlang 

verzorgd door Frits Haen. Halima met haar journalistieke 

ervaring deed het nagesprek. Ik ga dat niet doen. Momenteel 

doet Dennis Oomen het. De laatste keer hebben we in 

groepjes verspreid in de ruimte van de bieb bij elkaar gezeten. 

Het was een Franse film over een meisjeskostschool. 

Bezoekers maakten van onder de protestantse zuil bestond 

het doen van kinderen op kostschool niet of nauwelijks. Naast 

de activiteitencommissie is Hélène ook betrokken bij de 

ouderenwerkgroep in Noord, die “in de maand van de 

zomervakantie, wanneer alle gezinnetjes erop uittreken en de 

stad verlaten is, één keer per week een ouderentrefpunt 

organiseert, afwisselend in de Montfortkerk, de Ypelaer, de 

Symfonie en het Ronde Tafelhuis. Er wordt dan een High Tea 

voor de deelnemers gemaakt, want eten verbroedert.”  

 

Na ons gesprek springt Hélène op de fiets en gaat nog even 

een rondje maken door de buurt, want deze supervrijwilliger 

blijkt ook nog ‘haar vrouwtje te staan’ in de buurtpreventie.  

 

Hans Happel  
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Activiteiten in en rond het Ronde Tafelhuis 
 

Alle vrijwilligers en bestuursleden van het Ronde Tafelhuis wensen u een heel gelukkig nieuwjaar! 

 

Tilburg Noord kijkt over grenzen: eerste Naaicoöperatie in 

Afghanistan van start 

Vorig jaar, in de weken voor kerstmis en nog op de drempel 

van het oude en nieuwe jaar, werd een start gemaakt met een 

project om vrouwen in Afghanistan te ondersteunen. Na de 

machtsovername door Taliban in augustus 2021, gingen wij in 

gesprek met Afghaanse Tilburgers en zochten wegen om hier 

toekomstperspectief te bieden. In oktober is de eerste naai 

coöperatie in Kabul van start gegaan. Met steun van vele 

Tilburgers kan een tiental vrouwen opnieuw in onderhoud van 

zichzelf, hun gezin en vaak meerdere familieleden voorzien. 

Op 25 januari wordt in de LocHal een grote Afghanistan bijeen-

komst gehouden. U bent daar van harte welkom. De zaal is 

open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur. In de 

Tilburgse kranten volgt een uitnodiging. Afghaanse vrouwen 

in beeld is een project van de Afghaanse vereniging Tilburg, 

Afghaanse vrouwenvereniging, Het Ronde Tafelhuis, Biblio-

theek Wagnerplein en PAX voor vrede.  

 

Taalcafé Ronde Tafelhuis groot succes 

Op 17 november kwamen in de grote zaal een twintigtal 

docenten en taalcursisten samen voor het eerste Taalcafé. 

Onze Taalteams komen vaak wekelijks en soms vaker bij 

elkaar. Vrijwilligers uit de wijk ondersteunen Nieuwe 

Tilburgers bij het leren van onze, vaak lastige, taal. Immers, zo 

zeggen zij, als wij het belangrijk vinden 

dat mensen onze taal leren, dan is een 

helpende hand, mond en hart van groot belang. In het 

Taalcafé is ruimte om ook te spreken, luisteren en te oefenen 

samen met anderen. 

 

Filmavonden in het VerhalenHuis 

Dinsdag 13 december: Un Monde, een Belgische film over het 

niet zo onschuldige leven op een basisschool. 

Dinsdag 10 januari: Freedom Writers, een Amerikaanse film 

waarin leerlingen van een highschool de kracht van tolerantie 

ontdekken. 

Dinsdag 14 februari: Dead Poets Society, een film met Robin 

Williams waarin een leraar zijn studenten inspireert door 

lessen over poëzie. 

De filmavond begint steeds om 19.30 uur. De zaal is open 

vanaf 19.00 uur. De entree bedraagt 6 euro. 

 

VerWijs spreekuur en Sop- en Zeepplank 

“Diaconie, dienst aan de samenleving. De Franse bisschop 

Gaillard sprak ooit de legendarisch woorden: ‘een kerk die niet 

dient, dient tot niets’. Maar altijd weer roept dat de vraag op 

hoe die dienstbaarheid er uit kan zien. In het Ronde Tafelhuis 

geven vrijwilligers en medewerkers daar op verschillende 

manieren inhoud aan, vaak met hulp van de 

Norbertijnenparochie én de Petrus Dondersparochie samen. 

Zo is daar de Sop- en Zeepplank waar producten voor 

wasmachine, schoonmaakkast en badkamer worden 

ingezameld voor wijkbewoners die hier vaak geen geld meer 

voor hebben aan het eind van de week. Het Rode Kruis helpt 

ons met producten voor vrouwen die niet meer in staat zijn 

om maandverband te kopen. Sop- en Zeepplank probeert dus 

directe nood te lenigen. Mensen die hier een beroep op doen 

spreken eerst met de intermediairs van ons VerWijs spreek-

uur. Dat zijn de mensen die verder kijken dan de eerste nood 

en mensen op weg zetten naar instanties die hen moeten 

ondersteunen. Een drukbezocht spreekuur, iedere vrijdag-

morgen in het Ronde Tafelhuis.  

 

Wereldkeuken 

Onze Wereldkeuken is ook in 2023 voor u open. Iedere 

werkdag kunt u tussen 11.30 en 14.00 bij ons een heerlijke 

maaltijd gebruiken, een kop soep en vooral ook genieten van 

het gezelschap van wijkbewoners van overal. U bent van 

harte welkom. 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

In januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 

2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om 

een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen 

doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de actie is 

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de 

toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. 

Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting 

zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven 

nog voor zich hebben. Daar hebben we uw steun bij nodig. 

Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage 

van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. 

Vandaar dat we onze parochianen ieder 

jaar om een bijdrage vragen. Tussen 14 

en 28 januari ontvangt u daarom een 

brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we 

weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk 

van waarde blijven voor al haar leden en plannen maken voor 

de toekomst. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 

waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van 

morgen! 

 

Uw parochiebestuur 
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Broeder Albert: een echte kerstheilige 
 

Er schijnen tienduizend heiligen te zijn. Een behoorlijk aantal 

(bijna zesduizend) is terug te vinden op heiligen.net, een 

website waarop ik graag rond mag wandelen, bijvoorbeeld 

om op de heiligenkalender te zoeken naar de heiligen van 

eerste kerstdag. Op 25 december vermeldt de heiligen-

kalender tien heiligen. Van dit tiental spreekt broeder Albert 

(ook wel Adam genoemd) mij het meeste aan. Het is natuurlijk 

geen toeval dat de Pool Albert Chmielowski een kerstheilige 

is: nergens wordt kerst uitbundiger gevierd dan in Engeland 

en Polen. 

 

Broeder Albert wordt op 20 augustus 1845 geboren in 

Igolonija, een gehucht in de buurt van de eeuwenoude stad 

Krakau. Zijn jeugd mogen we gerust turbulent noemen. Op 

zijn elfde wordt het jongetje door zijn moeder – zijn vader was 

drie jaar ervoor overleden – naar Sint-Petersburg gestuurd om 

daar een cadettenopleiding te volgen. Zeven jaar later 

behoort hij tot de Polen die een opstand tegen Rusland zijn 

begonnen. Hij verliest een been en dat is maar goed ook: de 

Russen sparen zijn leven, maar de andere opstandelingen 

worden genadeloos geëxecuteerd.  

 

De vooruitzichten voor een éénbenige Poolse jongeman zijn 

niet rooskleurig. Albert besluit in Parijs toe te treden tot het 

immense leger kunstschilders. Het worden jaren van intense 

armoede en honger, maar ook jaren waarin Albert zijn geloof 

uit zijn jeugd hervindt. Hij trekt terug naar Polen en tracht toe 

te treden tot de orde van de jezuïeten. Tevergeefs. De 

jezuïeten wijzen de invalide de deur. Albert trekt door naar 

Krakau en treedt toe tot de Derde Orde van Sint Franciscus, 

de tertiarissen. De leden van deze kloosterorde zijn niet-

gewijde mannen en vrou-

wen, gehuwd en ongehuwd, 

die in hun eigen woningen 

leven volgens de regel van 

Franciscus. Deze regel zegt 

dat de tertiaris elke dag een 

aantal vaste gebeden moet 

doen, barmhartigheid en 

naastenliefde hoog in het 

vaandel moet houden, zeer 

sober moet leven en armen 

en behoeftigen moet onder-

steunen. In 1888 legt hij de 

plechtige geloften af en richt met enkele anderen een broe-

der- en zustergemeenschap op van de Derde Orde van 

Franciscus: de Albertijner broeders en zusters. In de jaren erna 

brengen zij tientallen tehuizen tot stand, toevluchtsoorden 

voor hulpbehoevenden. Het geld ervoor wordt grotendeels 

door bedelen bij elkaar geschraapt. Albert weet als geen 

ander welgestelden tot forse donaties te bewegen. Nog altijd 

bestaan in Polen Albertijner tehuizen die zich inzetten voor 

dakloze zwervers. 

 

Broeder Albert sterft met kerstmis in 1916. In grote armoede, 

met geen andere bezittingen dan de kleren die hij op dat 

moment droeg, waaronder één schoen. Zeventig jaar later 

wordt broeder Albert heilig verklaard. Een meer inspirerende 

kerstheilige is niet denkbaar… 

 

Hein Wilsens 

 

Kerstverhalen en kerstfilms 
 

Iedereen zal A Christmas Carol van Charles Dickens wel 

kennen, het verhaal van een oude vrek (Scrooge) die in de 

kerstnacht wordt bezocht door drie geesten (de Geest van 

Voorbije Kerstmis, de Geest van Huidig Kerstmis en de Geest 

van Toekomstig Kerstmis) die hem eraan herinneren dat het 

leven niet om geld draait. Scrooge wordt weer de royale, 

zachtaardige man die hij vroeger was en betert zijn leven. Dit 

is een van de boeken die ik elk jaar herlees, natuurlijk ergens 

in de weken voor Kerstmis. (Een ander boek dat ik elk jaar lees, 

is De koning van Katoren, maar dat heeft een andere reden.) In 

dezelfde periode kijk ik ook naar een van de verfilmingen van 

A Christmas Carol. Dat is een versie van de BBC uit 1977 waarin 

Michael Hordern de rol van Scrooge speelt en die wat sfeer 

betreft dicht bij het verhaal van Dickens blijft. Ik herinner me 

ook een Nederlandse musicalversie uit 1979 met Henk van 

Ulsen in de hoofdrol. 

 

Een andere ‘kerstfilm’ is Little Lord Fauntleroy van Frances H. 

Burnett. In het boek waarop de film is gebaseerd, komt 

Kerstmis overigens helemaal niet voor, maar de film eindigt 

met een groots kerstdiner. Daarom schaar ik hem toch onder 

de noemer ‘kerstfilm’. Voor wie het verhaal niet kent: aan het 

eind van de negentiende eeuw heeft een norse Engelse graaf 

zijn drie zoons verloren en laat hij nu zijn half-Amerikaanse 

kleinzoon overkomen, omdat die hem later moet opvolgen. 

Omdat zijn jongste zoon tegen zijn wil met een Amerikaanse 

is getrouwd, hebben ze nooit eerder contact gehad. Hij denkt 

dat het jongetje een onbeschaafde wildebras is, maar dat 
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blijkt niet zo te zijn. Het jongetje (Cedric: de ‘kleine lord’ uit de 

titel) windt hem om zijn vinger en aan het eind van het boek 

en na allerlei verwikkelingen zijn ze dikke vrienden. Het boek 

herlees ik af en toe (een keer per vijf jaar of zo), maar de film 

kijk ik wel elk jaar, inderdaad ook in de weken voor Kerstmis.  

 

Kerstfilms zijn films die weinig inspanning vragen van de kijker 

en die altijd goed aflopen. Veel volgen ook een min of meer 

vast patroon: iemand werkt in een grote stad in een drukke 

baan en heeft een kwakkelende relatie. Om de een of andere 

reden moet zij (vaak is de hoofdpersoon een vrouw) vlak voor 

Kerstmis terug naar haar geboortedorp. Dat dorp is natuurlijk 

helemaal ondergedompeld in kerstsfeer: volop versierde 

huizen, kerstmarkten, de burgemeester die de kerstboom-

lichtjes aan doet, kerstkoekjes bakken enzovoort. Daar ont-

moet ze een oude vlam of een andere leuke man. De afloop 

laat zich raden … 

Ik ben dus een groot liefhebber van kerstfilms, en mijn vrouw 

gelukkig ook. De hele maand december kijken we ’s avonds 

naar een kerstfilm als andere bezig- en werkzaamheden dat 

toelaten. Met het komende WK Voetbal begint dat 

waarschijnlijk een paar weken eerder. Gelukkig zijn er meer 

dan 1500 kerstfilms gemaakt in de loop van de tijd, dus we 

hoeven ons voorlopig niet te vervelen. Twee van onze 

favoriete films zijn overigens films die niet aan het hierboven 

geschetste stramien voldoen. Dat zijn de films Love Actually 

en The Holiday, maar het gaat te ver om het verhaal van deze 

films hier ook te beschrijven. Zoek ze maar eens op. Ze zijn de 

moeite meer dan waard. Ik wens u de komende weken in elk 

geval veel lees- en kijkplezier. 

 

Jan van den Berg 

 

Ga eropuit: tips van de redactie 
 

Herfst en winter in het Peerke Donders Park 

Wist u dat u elke dag tussen 10.00 en 18.00 uur een 

wandelingetje kunt maken in ons Kruiswegpark? Ook kunt u in 

die tijd een bezoek brengen aan het geboortehuisje van 

Peerke en aan de kapel. Maar misschien wilt u ook eens 

komen kijken in het Peerke Donders Paviljoen? Dat kan op de 

woensdag- en zondagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur. Er is 

dan ook iemand aanwezig om u wat meer te vertellen over 

onze Tilburgse Zalige Peerke. Voor meer informatie: 

www.peerkedonders.nl. 

 

Geniet van licht & donker tijdens Feest van Licht 

(Museumpark Orientalis – voorheen Heilig Land Stichting) 

Beleef de unieke sfeer van Feest van Licht, een feest voor jong 

en oud. Met lichtkunst, sfeerverlichting, een donker pad en 

een deel van de grootste collectie kerststallen van Nederland. 

Uitgegroeid tot ene ware traditie. Meer informatie: 

www.museumparkorientalis.nl. 

 

De mooiste kerststal van Nederland 

Jij komt toch ook kijken naar de mooiste kerststal van 

Nederland? Laat je betoveren door deze prachtige stal met 

honderden schitterend gerestaureerde figuren. Het zijn echte 

museumstukken; afkomstig uit de achttiende eeuw uit de 

Italiaanse stad Napels. Niet alleen de figuren zijn supermooi. 

Ook het decor waarin ze te zien zijn, wordt spectaculair. De 

mooiste kerststal van Nederland krijgt namelijk echte 

Utrechtse blikvangers. Wat te denken van de Domtoren, de 

grachten, de Winkel van Sinkel en de Sonnenborgh. Een feest 

van herkenning dus! Zo'n mooie stal was nog niet eerder in 

Nederland te zien. Van 18 december tot en met 8 januari 2023 

is het zover! Een gratis belevenis voor jong en oud waar je 

zonder reservering kan binnenlopen. Meer informatie: 

www.catharijneconvent.nl. 

 

Twee bijzondere exposities in de abdijkerk van Berne 

Tussen 1 en 20 december zijn in de abdijkerk van Berne in 

Heeswijk-Dinther twee bijzondere exposities te bewonderen. 

‘Vertel me wie je bent’ betreft 25 posters met persoonlijke 

antwoorden op de vraag: wat is heilig, spiritueel of religieus in 

je leven? Daarnaast een levensgrote kopie van de beroemde 

Nachtwacht van Rembrandt, een initiatief van het 

Rijksmuseum in Amsterdam. De exposities zijn gratis toe-

gankelijk en de abdijkerk is dagelijks geopend tussen 09.00 en 

17.00 uur. 

 

De vraag voor de expositie ‘Vertel me wie je bent’ is niet 

gesteld aan religieuze professionals zoals pastores, dominees, 

kloosterlingen of theologen. Deze vraag leeft immers ook 

buiten de kaders van parochies, gemeenten en kloosters. Het 

is een zeer gemengd gezelschap geworden, afkomstig uit de 

zorg, het onderwijs, de hulpverlening, het bedrijfsleven en de 

kunsten. In de leeftijd tussen 7 en 75 jaar, verschillend naar 

opleiding, beroep en achtergrond. Er zijn veel gesprekken 

gevoerd en deze hebben een korte tekst opgeleverd, 

geplaatst op een beeld dat de inbrengers gekozen hebben in 

overleg met de vormgeefster. Op elke poster een QR-code 

waar muziek achter te vinden is en verhalen, gedichten, foto’s 

of filmpjes. Voor nadere informatie: info@delevensboom.net. 

 

De gedachte om een levensgrote replica van de Nachtwacht 

naar verschillende plaatsen in ons land te brengen is geboren 

in de Coronatijd. Mensen, die niet of nauwelijks in de 

gelegenheid zijn om culturele instellingen te bezoeken, wordt 

zo een hart onder de riem gestoken. De plaatselijke 

kunststichting is erin geslaagd deze replica van het grote 

kunstwerk naar Heeswijk te halen. De afmetingen bedragen 

4,15 meter hoog en 5 meter breed. De abdijkerk is dan ook een 

ideale plek geworden om dit meesterwerk van Rembrandt te 

kunnen bewonderen. Voor nadere informatie: 

info@abdijvanberne.nl.  

mailto:info@delevensboom.net


12 - Mooi Meegenomen 326 

Alle registers open 
 
In deze rubriek geven wij een overzicht van iedereen die 
sinds de vorige Mooi Meegenomen gedoopt, getrouwd of 
overleden is. 
 
Gedoopt 

16 okt Lesley Lambertus 

 

Overleden 

23 okt Kees Muijs (1933) 

23 okt Riet Bertens-van Haren (1933) 

21 nov Anton Retel Helmich (1950) 

 

Foto’s/afbeeldingen 
 
blz. 1: © Johan van de Hoef 

blz. 2: © Jan van den Berg 

blz. 2: www.pixabay.com 

blz. 2: www.kerknet.be 

blz. 3: www.kerkbalans.nl 

blz. 3: www.pixabay.com 

blz. 4: www.bakkersinbedrijf.nl 

blz. 5: © Jan van den Berg 

blz. 6: © Eveline Sitskoorn 

blz. 6: www.samskledingactie.nl 

blz. 7: © Jan van den Berg 

blz. 7: © Eric Boor 

blz. 8: © Hélène de Vos 

blz. 9: © Het Ronde Tafelhuis (2x) 

blz. 9: www.kerkbalans.nl 

blz. 10: https://en.wikipedia.org 

blz. 10: www.pixabay.com 

blz. 11: www.pixabay.com 

blz. 12: © Jan van den Berg 

 

Nummer 327 van Mooi Meegenomen verschijnt in het week-

einde van 28/29 januari. Kopij graag voor 9 januari aanleveren: 

mooimeegenomen@home.nl. De redactie behoudt zich het 

recht voor om aangeleverde kopij in te korten. 

 
Dit is de verdere planning voor Mooi Meegenomen in 2023: 
 

nummer kopij bij de redactie verspreiding 

328 27 februari 18/19 maart 

329 29 mei 24/25 juni 

330 14 augustus 2/3 september 

331 25 september 21/22 oktober 

332 13 november 9/10 december 

Mooi Meegenomen wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 
 
Bouwbedrijf G. Kuypers: voor ver- en nieuwbouw 
Stokhasseltlaan 43, 5049 TB Tilburg 
013 - 4561289 
 
Woonsfeer: woningstoffering 
Offenbachstraat 165, 5011 EH Tilburg 
013 – 4555305, info@woonsfeerbv.nl 
 
Boca kaarsen BV: kerkkaarsen/kerkartikelen 
Galvaniweg 20, 5482 TN Schijndel 
073 – 5492511, www.boca.nl 
 
Bijnen Uitvaartverzorging Tilburg 
Brucknerlaan 20, 5011 DN Tilburg 
013 – 4553379, www.bijnenuitvaartverzorging.nl 
 
Autobedrijf Probaat VOF: BOVAG-autobedrijf 
Leharstraat 21, 5011 KA Tilburg 
013-5357171, info@autoprobaat.nl 
 
Bruidsboetiek Lovely Lady 
Stationsstraat 86, 5141 GG Waalwijk 
0416-337388, www.lovelylady.nl 
 
Natuursteenbedrijf Schaapsmeerders: grafmonumenten 
De Schans 63, 5011 EM Tilburg 
013-4550129, www.schaapsmeerdersheikant.nl 
 
Boomrooierij Weijtmans: houthandel en transport 
Handelsweg 18, 5071 NT Udenhout 
013-5111483, www.boomrooierijweijtmans.nl 
 
Tuincentrum GroenRijk Tilburg 
Stokhasseltlaan 39, 5049 TB Tilburg 
013-4550860, www.groenrijktilburg.nl 

 

Colofon 
 
‘Mooi Meegenomen’ is het communicatieorgaan van de 
norbertijnenparochie Heikant/Quirijnstok in Tilburg-Noord. 
 
Oplage: 850 stuks 
Frequentie: 6x per jaar 
Redactie: Jan van den Berg, Hans Happel, Marcel van der 
   Maeden, Eveline Sitskoorn, Hein Wilsens 
E-mail redactie: mooimeegenomen@home.nl 
 
Adres parochie: De Schans 122, 5011 EN Tilburg 
Telefoon:  (013) 4550663 
Internet:  www.norbertijnenparochiehq.nl 
E-mail:  info@norbertijnenparochiehq.nl 
 
Uw kerkbijdrage of gift mag worden overgemaakt op IBAN 
NL28INGB0001095131. ANBI-nummer 824144302 t.n.v. paro-
chie OLV Onbevlekt Ontvangen te Tilburg. 
 
Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van 
een parochiaan graag doorgeven aan bovenstaand parochie-
adres.

 

http://www.pixabay.com/
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http://www.pixabay.com/
http://www.pixabay.com/

