
JONG & OUD
Samen zoeken naar de zin van het leven

MET HET VERLATEN VAN DE HU-
BERTUSKERK HOUDEN WIJ NIET 
OP KERK TE ZIJN

Vaarwel Hubertus, was het thema van de laatste eucharistie-
viering op 5 juli 2015.
Tijdens de opening van de viering sprak pastor Gerard Oost-
veen:
‘Allen zijn wij verliezers. Er is zoveel wat wij moeten afstaan, 
dat is onbeschrijflijk. Ik sprak een rasechte 80 jarige Huber-
tenaar die mij vertelde dat hij zolang hij zich kan heugen op 
dezelfde plek in deze kerk zit. Ik hoop dat dit nu ook het geval 
is. Deze kerk is verweven met zijn leven en dat moet hij nu 
afstaan’. 
Gerard vertelde dat deze kerk sinds de opening in 1868, 10 
pastoors en 8 kapelaans heeft gekend, die zich allen naar 
eigen inschatting hebben ingespannen voor deze geloofs-
gemeenschap. 
Gerard nodigde iedereen uit om hoe dan ook ruimte te geven 
aan God, waar dan ook. ‘Met pijn in ons hart nemen we 
afscheid. Met het verlaten van deze kerk houden wij niet op 
Kerk te zijn’, waren zijn bemoedigende woorden.
In zijn verkondiging sprak Vicaris Paul Verbeek: ‘Hubertus 
Vaarwel, hoe nu verder ... Een pakkend thema waarvoor we 
ruim de tijd nemen. Vaarwel betekent het gaat je goed en dat 
klinkt wel een beetje raar, hoe kan het dit gebouw goed gaan 
als we er afstand van doen? We zijn geen pastor geworden 
om een kerk te sluiten, maar we moeten anders gaan kijken. 
De jas is te groot geworden en in plaats van de kerk kleiner te 
laten worden zoeken we naar nieuwe wegen, om samen een 
nieuwe gemeenschap te vormen en voor elkaar te zorgen’. 
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GEZINSKERK

Vorig jaar zijn we voorzichtig begonnen met ‘Gezinskerk’, 
een nieuwe vorm van kerk-zijn voor jonge kinderen van 0 tot 
12 jaar en hun ouders. Dit jaar kwamen we elke maand bij 
elkaar op een zondagmorgen voor ontmoeting, verdieping en 
beleving.

In een ongedwongen sfeer wordt eerst het thema besproken, 
een bijbeltekst gelezen, daarna geknutseld en gevierd én 
tenslotte samen iets lekkers gedeeld. Afgelopen jaar keken we 
naar de herfst met spoorzoeken in De Duiventoren. Andere 
thema’s waren dopen en water, vasten en feesten, doortocht 
en Pasen, zorg en Moederdag en schepping en natuur met 
een boswandeling bij De Hannebroeck. 

Soms komen we samen in de kerk, soms in de natuur, maar 
meestal in het parochiecentrum. Communicanten en vor-
melingen met hun ouders, broers en zussen vallen juist in 
deze doelgroep. Zo kan er op een nieuwe plek verbonden-
heid ontstaan, die aan onze parochies nog méér kleur en … 
toekomst geeft.

Er ligt een nieuw programma voor je klaar. Kom ook. We zien 
je graag!

PASTOOR JAN VOETEN MET 
EMERITAAT 

In het weekend van 14 juni 2015 nam pastoor Jan Voeten 
afscheid van parochianen en vrijwilligers in een feestelijke 
eucharistieviering in de Maria Magdalenakerk. Alle vier kerk-
koren waren maar liefst aanwezig. 

Jan schreef ter gelegenheid van dit afscheid een boekje. Hij 
noemde het VAARWEL. Hij gebruikte elke letter om een 
thema te beschrijven: Vervulling, Aandacht, Arbeid, Richting-
Ruimte-Rust, Wederkerigheid, Eeuwigheid en Loslaten. Het 
geeft een inzicht in Jan, zijn persoon, zijn werk en zijn visie 
op de kerk.

Zijn grote wens: een week van meditatie en gebed in een Ita-
liaans klooster is door de gulle gaven van velen ruimschoots 
goed gekomen. 

Jan, bedankt voor acht jaren betrokken en bezield pastoraat. 
We hopen dat je vele mooie herinneringen mag bewaren aan 
deze drukbezochte afscheidsdag.  

Met NL Doet is het hek bij de Anna-
kerk geschilderd. Ook de wethouder 
schilderde mee.

Een gezellige lunch voor 130 gasten 
van het 77e Zieken Triduüm. Naast 
de vieringen in de kerk was er volop 
gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten.  

In het kerkgebouw in Hulten is een 
mooie stilteruimte voor publiek 
toegankelijk gemaakt.   

Tijdens de jaarmarkt presenteerde 
Voedsel voor de Ziel een expositie 
van religieuze voorwerpen in het 
thuisgebruik

Ter voorbereiding op de Eerste Com-
munie was er een workshop  voor 
50 kinderen en hun ouders. 

Afgelopen mei heeft er een restaura-
tie plaatsgevonden van de veldka-
pel. De kapel ziet er weer prachtig 
uit! 

JONG en OUD

Fris en fruitig of muffig en saai?
Sprankelend of ingedut?
Strak en glad of gerimpeld en gebutst?

Nieuwsgierig op zoek of platgetreden paden?
Onbeschreven blad of door het leven wijs geworden?
Gezinskerk of Levensboek?

Er was een tijd dat de samenleving in tweeën werd gedeeld: 
in JONG en OUD. Mensen, als eigenaar van de toekomst 
en hen die hun tijd wel gehad hadden. Dit denken in hokjes 
is  binnen de kerk verlaten. Een avontuurlijke en verrassende 
wending!
Jongeren zijn nieuwsgierig naar wat de oude geloofstraditie 
te bieden heeft en ouderen willen weten wat er bij jongeren 
leeft, als het gaat over God, Kerk en leven. Onze parochies 
gaan nadrukkelijk voor VERBINDING.

We zetten in op een verdere ontwikkeling van de Gezinskerk, 
waardoor steeds meer jonge gezinnen in aanraking (kunnen) 
komen met de geloofsverhalen van weleer om hun eigen 
geloofsverhaal van hier en nu een eigen gezicht te geven.

Voor ouderen is er het Levensboek. Een gelegenheid om 
terug te zien op het geleefde leven met alle waardering, be-
vestiging en spijt die daarbij hoort.

JONG en OUD worden aangemoedigd tot een ontmoeting 
met elkaar. Is het niet dit jaar, dan is er altijd nog een vol-
gend jaar waarin Gezinskerk en Levensboek zich met elkaar 
verbinden.

Het pastoraal team en de besturen.

Financiën en Parochiestatistiek 2014

2014

Parochianen         
Huishoudens  
Betalende huishoudens     
Vrijwilligers    
Vrijwilligerstaken     
Dopen    
Communicanten  
Vormelingen      
Huwelijken        
Overleden parochianen       
- waarvan met uitvaart      
- waarvan met crematie         
- waarvan geen viering

 Heilige Geest

8.812
4.621
1.582

310
551
12
28
21
1

89
27
12
50

 Dongen

13.086
7.005
1.792

489
704

19
49
16

1
141
24
20
97

Lasten 2014
Personeel
Onroerend goed
Bisdom, vicariaat e.d.
Programma

Totaal

Baten 2014
Bijdragen parochianen
Uit bezittingen

Totaal

resultaat

 Heilige Geest
155.607 
61.647
52.837
49.183

319.274

161.212
158.851

320.063

789

 Dongen
181.146
41.060
57.137

38.046

317.389

211.580
92.800

304.380

-13.009


