
Nieuwe pastoor H.-Norbertusparochie

De jaarlijkse vrijwilligersavond op 7 juni in de pastorie-
tuin te Diessen bood parochianen ook de gelegenheid 
alvast afscheid te nemen van pastoor Steven Barberien. 
Hij heeft de parochie echter pas op 30 juni verlaten, na 
de Eucharistieviering van 09.30 uur in de Willibrordus-
kerk. Wij wensen hem een succesvol pastoraat toe in 
zijn nieuwe parochie in Vlaanderen.

De benoeming van opvolger pastoor Marc Massaer is 
op 1 juli ingegaan. In het weekend van 6/7 juli gaat hij 
voor het eerst voor in de vieringen. Samen met de  
 parochianen begint hij aan een nieuwe fase in de 
geschiedenis van de Norbertusparochie. Zijn eerste stap 
is de mensen te leren kennen en wederzijds vertrouwen 
op te bouwen. We hopen dat pastoor én parochianen 
zich snel thuis mogen voelen in de nieuwe situatie. 

Pastoor Massaer stelt zich hieronder graag aan u voor. 

Bestuur van de R.K. Parochie H. Norbertus

Portret van Marc Massaer

Als de herder een parochie verlaat, brengt dit heel wat 
veranderingen mee. Pastoor Barberien heeft veel gedaan 
voor de H.-Norbertusparochie en was de parochianen 
zeer vertrouwd. Zijn plotselinge vertrek is voor hen 
nogal een overgang: een nieuwe fase breekt aan.  
Wie is de nieuwe herder en wat zal de toekomst brengen?

Jeugd en opleiding
Op 4 februari 1966 ben ik in Leuven (B) geboren in een 
gezin met vier kinderen. Door betrokkenheid bij de paro-
chie uit mijn jeugd in Bazel (gemeente Kruibeke), waar ik 
misdienaar, lector en organist ben geweest, is geleidelijk 
aan mijn roeping tot het priesterschap gegroeid. 

Tijdens mijn middelbareschooltijd op het Sint-Jan 
 Berchmanscollege in Antwerpen werd ik lid van het 
Antwerps Kathedraalkoor. Dat was een fijne tijd.  
Prachtige herinneringen heb ik aan de H. Missen in de 
kathedraal te Antwerpen en aan de concerten in België 
en in het buitenland. Tijdens concertreizen naar Rome, 
Loreto, New York, Venezuela en de Nederlandse Antillen 
mocht ik kennismaken met de wereldkerk. 

Op de middelbare school heb ik de richting Latijn-
Wetenschappen gedaan, gevolgd door een studie 
Toegepaste Economische Wetenschappen, specialisatie 
informatica, aan de universiteit in Antwerpen. Na mijn 
dienstplicht in Luik en Brussel mocht ik proeven van het 
arbeidzame leven. Drie jaar heb ik gewerkt als program-
meur-systeemanalist op de ICT-afdeling van Ford New 
Holland, later overgenomen door FiatAgri (Modena). 

Roeping, wijding en priesterschap
Geleidelijk aan gaf God mij duidelijke signalen om me 
te laten nadenken over mijn roeping. Hij nodigde mij 
uit de weg van het priesterschap in te slaan. Na enkele 
jaren van bezinning ben ik hierop ingegaan door me 
aan te melden bij het Sint-Janscentrum in Den Bosch. 
Op 6 juni 1998, feestdag van de H. Norbertus, heeft 
 bisschop Ter Schure mij tot priester gewijd in de 
 kathedraal te ‘s-Hertogenbosch. 

In al de jaren dat ik als priester in verschillende paro-
chies actief mocht zijn, heeft de Heer mij veel levens-
wijsheid en vreugde geschonken. Priester zijn in deze 
tijd is een bijzondere uitdaging en een prachtige roe-
ping, omdat je mensen nabij mag zijn vanaf de geboor-
te tot aan het einde van hun leven. Daarbij mag je Gods 
liefde en barmhartigheid uitdragen. 

Als uw nieuwe pastoor wil ik met u op weg gaan om 
in de Norbertusparochie het geloof in Jezus Christus 
te vieren en te beleven. Samen met alle gelovigen 
en vrijwilligers wil ik werken aan de komst van Gods 
Koninkrijk hier op aarde.
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I: www.h-norbertus.nl 
Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx,  
Hilda Duijvestijn, Louis de Groot, Alice Otte, Ad Tuijtelaars 
en Jacqueline de Wit.
© Het overnemen van teksten en foto’s, alsook het (ten dele)  
kopiëren van bepaalde onderdelen en applicaties, zonder 
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De eerste maanden neem ik de tijd om mensen beter 
te leren kennen, hun levensverhalen te beluisteren en 
te horen welke talenten er in de parochie zijn. Zo wil ik 
wederzijds vertrouwen opbouwen en de basis leggen 
voor een genadevolle toekomst van de parochie. 

Hobby’s
Mijn hobby’s zijn tuinieren en orgel spelen. Jarenlang 
heb ik in de H.-Petruskerk te Bazel elk weekend de 
H. Missen muzikaal opgeluisterd. Daarnaast kan ik erg 
genieten van een fraaie tuin. In de natuur zie ik het 
wonder van Gods schepping. Vooral in de lente en de 
zomer is de natuur prachtig. 

Bedevaarten
Wat mij ook veel vreugde en voldoening geeft, is bede-
vaarten organiseren en leiden en met mensen op pad 
gaan naar bedevaartplaatsen van Maria, zoals Lourdes, 
Fatima, Kevelaer, Banneux en Medjugorje. 

Medjugorje, Bosnië-Hercegovina

Enkele weken geleden heeft paus Franciscus parochies 
en bisdommen toestemming gegeven bedevaarten te 
organiseren naar Medjugorje (Bosnië-Hercegovina in 
voormalig Joegoslavië). Reeds negentien keer mocht 
ik deze plaats bezoeken. Wonderbaarlijk veel mensen 
heb ik daar zien groeien in geloof door bekering of ver-
dieping van hun relatie met Jezus Christus. 

Mijn bede
Moge op voorspraak van de heilige Norbertus Gods 
zegen rusten op onze Norbertusparochie.
Moge de H. Maria ons allen beschermen en helpen, 
opdat Jezus het centrum van ons denken, leven en 
werken mag zijn, zodat God vreugde vindt in ons en 
wij in Hem.

Pastoor Marc Massaer

•
•

Installatie pastoor Massaer

Deken Spijkers van het dekenaat Bladel - Oirschot 
zal Marc Massaer nog officieel installeren als pastoor 
van de Norbertusparochie. De installatie vindt plaats 
op zondag 11 augustus a.s. in de Willibrorduskerk te 
 Diessen. Het tijdstip wordt nog bekendgemaakt.

Contact 

Onze nieuwe pastoor is te bereiken via het parochie-
centrum. 

Per telefoon: 
(013) 504 1215.
Of via e-mail: 
pastoor@h-norbertus.nl.
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