
Gebedsverhoringen
Van Sint-Jozef zijn veel mooie verhalen opgetekend 
over gebedsverhoringen na het bidden van een noveen 
(gebed van negen dagen). Ze staan in het boek Kent u 
Sint-Jozef?, een uitgave van de Sint-Jozefabdij in Clairval.
Moge Sint-Jozef ons allen inspireren en beschermen om 
het geloof in God in deze coronacrisis te blijven vast-
houden.

Pastoor Marc Massaer

Vader in het voetspoor van Sint-Jozef

Smakt bij Venray is de 
enige Sint-Jozefbedevaart-
plaats in Nederland. In de 
kapel een bijzonder beeld 
van vader Jozef. Met een 
hand houdt hij Jezus vast; 
met de andere wijst hij. 
Dat doen vaders: hun kind 
bij de hand nemen en het 
de juiste richting wijzen.

Patris corde
Paus Franciscus schrijft over de vaderrol van Sint-Jozef 
in zijn apostolische brief Patris Corde - Met een vaderhart: 
dat is hoe Jozef hield van Jezus. De brief verscheen bij het 
uitroepen van het Jozefjaar. Zeven aspecten van Jozefs 
vaderschap komen voorbij. Het voorlaatste hoofdstuk 
beschrijft de voedstervader van Jezus als “de aardse 
schaduw van de hemelse Vader”. 

De paus over het vaderschap
“Een man wordt geen vader alleen door een kind te 
verwekken,” aldus de paus. Hij moet zich als vader 
gedragen: verantwoordelijkheid nemen en voor het 
kind zorgen. Een liefdevolle vader maakt zijn kinderen 
wegwijs in het leven. Hij is niet overbeschermend of 
bezitterig (echte liefde laat immers vrij) maar hij leert 
hun zelf te beslissen, om te gaan met vrijheid en nieuwe 
mogelijkheden te verkennen. 
“Ieder kind is de drager van een uniek mysterie dat 
alleen aan het licht kan worden gebracht met de hulp 
van een vader die de vrijheid van dat kind respec-
teert.” Dergelijke vaders “weigeren om de levens van 
hun kinderen voor hen te leven.” Ze mogen hun eigen, 
unieke leven leiden, hun eigen beroep kiezen.              >>

Sint-Jozef en het vaderschap

Op 8 december 2020 heeft paus Franciscus het Jozef-
jaar uitgeroepen. Van Sint-Jozef weten we niet zoveel. 
Nergens in de Bijbel staat ook maar één woord dat hij 
gesproken heeft. Toch is hij een grote heilige want als 
‘pleeg’-vader stond hij dicht bij Jezus en zijn moeder 
Maria. Als een dienstbare vader heeft hij goed voor zijn 
Zoon gezorgd. 
Vanwege deze unieke rol is hij de patroon van alle 
vaders en van het gezin. Als beschermer van Jezus en 
Maria is Sint-Jozef ook de patroon van de kerk. Zijn 
beroep - timmerman - maakt hem tot patroon van de 
arbeiders. Verder wordt hij aangeroepen door stervenden.
Maart is Jozefmaand, omdat de feestdag van de heilige 
(de 19de) erin valt. Ook 1 mei, de dag van de arbeid, is 
aan hem gewijd.

Godsvertrouwen
Van Sint-Jozef kunnen wij leren te geloven in de God-
delijke Voorzienigheid: wat er ook gebeurde, hij bleef 
vertrouwen op de liefde en de zorg van God voor zijn 
gezin. God zou alles ten goede leiden. Denken we maar 
aan de vlucht naar Egypte, waarbij God - via de engel 
Gabriël - Jozef waarschuwde voor Herodes.

In deze coronacrisis kunnen ook wij de hulp en de voor-
spraak van Sint-Jozef goed gebruiken. Lange periodes 
van lockdown en quarantaine zetten het gezinsleven 
onder druk. Er zijn vele zieken en stervenden. Bedrijven 
vallen om en de werkloosheid stijgt. Het Jozefkapelle-
tje van de Westrik, prachtig gelegen, nodigt uit tot het 
opsteken van een kaarsje en het uitspreken van onze 
noden tot deze heilige. 
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Herman mocht na twee dagen naar huis, Leo na twaalf 
dagen. Mooie dagen, om nooit te vergeten.

Kanker
Leo, die inmiddels weer bij zijn ouders in Hilvaren-
beek woonde, kon een nieuwe start maken; conditie 
opbouwen door te wandelen en later te joggen met 
Yvonne. Weer dromen van de vrachtwagen, af en toe 
een ritje maken, ja zelfs volop meedraaien. Helaas bleek 
het in december niet meer zo goed te gaan. Op tweede 
kerstdag 2016 voelde hij zich beroerd.  

Na onderzoeken in het Elisabeth-Twee Steden Zieken-
huis in Tilburg werd contact opgenomen met het 
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar bleek 
uiteindelijk dat Leo aan een zeldzame vorm van een 
zeer agressieve kanker leed. Een chemokuur mocht 
niet baten, de ziekte werd Leo fataal. De hoop op een 
mooie toekomst vervloog, tot onuitsprekelijk verdriet 
van hemzelf, zijn ouders en zus en iedereen die zich 
met hem verbonden voelde. Hij overleed op donderdag 
23 maart 2017. Na Leo’s overlijden vertelde de oncoloog 
dat Hermans nier tot het einde toe naar behoren had 
gefunctioneerd…

Belang van donatie
Terugkijkend op het hele proces rond de donatie 
hebben Herman en Yvonne er geen moment spijt van 
gehad. Leo heeft nog vijf mooie maanden gehad met 
grootse toekomstplannen. Het gezin heeft in deze 
periode kunnen genieten van Leo’s hoop en levenslust. 
Een tijd om te koesteren en voor altijd in herinnering te 
houden.
Het laat zien hoe belangrijk orgaandonatie is: élke 
donatie geeft de ontvanger perspectief op een betere 
toekomst. Het mooiste geschenk dat mensen kunnen 
geven. Gelukkig is er meer aandacht voor donatie, o.a. 
in de wetgeving. Ook krijgt iemand die een orgaan 
heeft gedoneerd, voorrang mocht hij of zij zelf een 
orgaan nodig hebben. 

Elke relatie verdiept zich door datgene wat je samen 
meemaakt. Herman: “Als vader van Leo heb ik in de te 
korte tijd dat hij mocht leven, heel veel zorgen, verdriet 
én vreugde met hem gedeeld. Dit heeft een schat aan 
mooie herinneringen voor ons hele gezin opgeleverd 
en de band met elkaar en met Leo versterkt.” 

Op een bepaald moment beseft een vader dat hij 
“nutteloos” wordt, als zijn kind de paden van het leven 
zonder begeleiding kan gaan. Dan wordt hij “zoals Jozef, 
die altijd al wist dat zijn Kind niet van hem was maar 
alleen aan zijn zorg was toevertrouwd. (…) Op een  
bepaalde manier zijn we allemaal zoals Jozef, een 
 schaduw van de hemelse Vader.” 

Een bijzondere vader-zoonrelatie

De aanleiding voor deze NorbertusBode is het Jozefjaar, 
waarin de Sint-Jozef als vader van Jezus centraal staat.
Meteen dacht ik aan een andere, bijzondere vader-
zoonrelatie: die van Herman Beck en zijn zoon Leo.

Wederzijds vertrouwen 
Kinderen zijn een geschenk dat aan de ouders is toever-
trouwd. Wederzijds vertrouwen is erg belangrijk in de 
opvoeding om kinderen zich te laten ontwikkelen tot 
volwassenen die hun eigen keuzes kunnen maken.  
Het eerste kind dat Yvonne en Herman mochten ont-
vangen, was Leo. Na hem hebben zij nog een dochter 
gekregen, Naomi. Vanaf het begin heeft de gezondheid 
van Leo veel aandacht en zorg gevraagd. Dat heeft hen 
er niet van weerhouden hun zoon alle kansen te bieden, 
of het nu om sporten, uitgaan of relaties ging. Zijn grote 
wens als kleine jongen was vrachtwagenchauffeur 
worden. Dit ideaal heeft hij gerealiseerd. Elf jaar lang 
heeft hij dit beroep met heel veel plezier uitgeoefend. 
Als ik een auto zie van Claassen, het transportbedrijf 
waar Leo in dienst was, moet ik aan hem denken. 

Niertransplantatie
Leo’s gezondheid - met name zijn nierfunctie - ging in de  
loop der jaren steeds verder achteruit. De ziekte ging 
met grote vermoeidheid gepaard. Toen dialyse onver-
mijdelijk leek, bracht de behandelend arts in een bij-
eenkomst met het hele gezin niertransplantatie ter 
sprake. Ze vroeg of een van hen bereid was een nier 
te doneren. Zowel vader, moeder als zus wilde graag 

een nier aan Leo afstaan. 
Geen moment is er twijfel 
geweest. De eerste optie 
was Herman, wat meteen 
een goede match ople-
verde. De transplantatie 
vond plaats in het Eras-
mus Medisch Centrum, 
Rotterdam, waar vader 
en zoon kamers naast 
elkaar kregen. Zo konden 
ze gemakkelijk bij elkaar 

op bezoek, maar hadden ze ook de ruimte voor eigen 
gedachten over de komende transplantatie, een heel 
emotionele ervaring. Voor Leo was het moment dat 
Herman naar de operatiekamer ging, heel spannend. 
Hij voelde zich toch erg bezwaard dat zijn vader deze 
operatie voor hem onderging. 
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Vaderdagversje 
Lieve papa, 
bij elke nieuwe stap van ons
stap jij steeds voor ons uit,
en volgen wij dan jouw grote stappen
juich jij ons toe, supertrots en luid.

Aangemoedigd groeien wij verder
en stappen stevig door
want we weten allebei al goed:
in deze grote wereld gaat papa ons steeds voor. 

Twee vaders 
Sommige kinderen hebben twee vaders: hun echte 
vader en een stiefvader. Vaak wonen ze bij hun stief
vader en zien ze hun echte vader in het weekend. 

Jezus had ook een ‘voedstervader’: Jozef, die Hem 
opvoedde. Hij zorgde liefdevol voor Jezus en zijn 
moeder Maria. Van Jozef leerde Jezus timmeren en het 
land bewerken. 
Zijn echte vader is God de Vader in de hemel. Jezus kon 
Hem niet zien maar door te bidden kon Hij wel met God 
in contact komen. God leerde Jezus zelfs een speciaal 
gebed, het Onze Vader. 

Jezus was op een bijzon
dere manier verbonden 
met zijn hemelse Vader. 
Hij sprak vaak over Hem. 
Soms zei Hij: ‘Mijn en uw 
Vader.’ Want die hemelse 
Vader van Jezus is de 
Vader van ons allemaal. 

Zie voor de tekening als 
kleurplaat de website bij 
Nieuws, NorbertusBode 
zomer 2021.

Uitleg bij het Onze Vader

© Hedwig Berghmans, ill. Aart Cornelissen, Uitgeverij Averbode

Doe je mee?
Viering van de Eerste H. Communie,
is uitgesteld tot 19 september
Viering van het H. Vormsel
vrijdag 16 juli om 19.00 uur 
Vormheer: Mgr. Mutsaerts

•
•
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Feest
Huis 
Jeruzalem
Jezus
Jozef
Liefde 
Maria

Nazareth
Onze Vader
Opvoeden 
Paasfeest
Stiefvader
 Tempel
Timmerman 

Vader
Vaderdag
Voedstervader
Vragen 
Zoeken 
Zoon
Zorgen 

Over Sint-Jozef 
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot Jozef
jaar want als voedstervader van Jezus is SintJozef 
een belangrijke heilige. 
Jozef stamt af van koning David. Hij was timmerman 
en woonde met zijn gezin in Nazareth. Als mens was hij 
eerlijk en betrouwbaar. Jozef speelt in de Bijbel alleen 
een rol in de kindertijd van Jezus. Denk maar aan het 
kerstverhaal. 

Sinds 1870 heeft SintJozef de titel ‘beschermer 
van de kerk’. Een parochie of een kerk wordt nogal eens 
naar hem genoemd, bijvoorbeeld de voormalige parochie 
in Haghorst. Ook een straat en de school daar dragen 
zijn naam. En de vroegere SintJozefmavo in Hilvaren
beek. 
In de kerk is 19 maart de feestdag van SintJozef.  
Hij wordt vaak als de ideale vaderfiguur gezien. Daarom 
is het in sommige landen op 19 maart Vaderdag.  
Bij ons is dat de derde zondag in juni.
Sinds 1955 wordt op 1 mei het feest van Jozef
 arbeider, of Jozef de werkman gevierd. Hij is de 
patroonheilige van onder andere arbeiders, timmer
lieden en meubelmakers. 

 V Z N O N Z E V A J D E R
 D O J E Z U S I O E I N D
 E O E H K N A Z A R E T H
 E N R D M E E E L O I Z I
 J H U I S F O T N M L V O
 G U Z W N T L Z M A I R P
 A P A A S F E E S T E A V
 D A L E M V R R P W F G O
 R O E R A M A D V M D E E
 E F M D A E G D E A E N D
 D H E N E I L I E G D T E
 A R A I R A M Z O R G E N
 V D S T I E F V A D E R R

Woordzoeker

Jezus blijft achter in Jeruzalem 
Naar Lucas 2: 40  52
Als Jezus twaalf jaar is, nemen zijn ouders hem mee 
naar Jeruzalem voor het paasfeest, dat een week 
duurt. De mensen zijn blij en denken terug aan hoe God 
zijn volk bevrijdde uit Egypte. Daarna ging het in Israël 
wonen. In de tempel danken de mensen God en brengen 
ze offers. 
Als het voorbij is, gaan Jozef en Maria terug naar huis. 
Jezus is niet bij hen. Ze denken dat hij met andere 
mensen meeloopt, en maken zich niet ongerust. De 
volgende dag pas gaan ze Jezus zoeken. Ze kunnen 
hem nergens vinden... Ongerust keren ze terug naar 
 Jeruzalem. 

Pas na drie dagen vinden ze Hem in de tempel. Hij zit 
bij de leraren, luistert en stelt vragen over God en over 
wat er in de heilige boeken staat. De mensen weten 
niet wat ze horen. Ze zijn stomverbaasd. Wat begrijpt 
Jezus veel! 

“Maar Jezus,” zegt Maria, “wat heb je ons toch aan
gedaan? Je vader en ik hebben je overal gezocht, we 
waren zo ongerust.” “Waarom?” vraagt Jezus. “Jullie 
konden toch weten dat ik hier zou zijn, in het huis van 
mijn Vader.” Jozef en Maria hebben geen idee wat Jezus 
bedoelt. Ze gaan op weg naar huis. 
Maria blijft nadenken over alles wat Jezus gezegd 
heeft. Hij wordt ouder en wijzer en God en de mensen 
houden steeds meer van hem. 

Een filmpje bij dit evangelieverhaal kun je vinden bij 
Nieuws, NorbertusBode zomer 2021. 
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Wat een geluk als groot en klein, oud en jong zich zo 
thuis voelen bij elkaar.

Vrijwilliger op allerlei fronten
Ondertussen zingen Ad en Maria al jaren bij Luciani en 
neemt Ad op donderdagochtend in de Petruskerk mis-
intenties aan. Hij laat daar ook zijn handen wapperen, 
als er nog wat vrijwilligerswerk is blijven liggen. Kortom, 
hij is een echt gemeenschapsmens!

Je kunt Ad gerust een optimist noemen. Daarbij spelen 
echte belangstelling en gulle gastvrijheid in goede en 
kwade tijden een grote rol. Kunnen dat signalen van 
een gelovige kijk op het leven zijn? 

Hilbrand Rozema, Ode aan Jozef 

In gebeitelde woorden, eeuwenoud.
De vader van Jezus was een man
uit één stuk. Een timmerman.
Hij zwijgt de hele bijbel lang.

Hij is Maria’s stille geluk.
Toen zijn vrouw ermee kwam,
met wat haar overvleugeld had,
of beter: Wie, ging hij zwijgend
zijn kamer in. Hij bleef. Kostwinner.

Gouden vent. Karakter van eikenhout.
Nooit verliet hij zijn gezin.
Jozef was geen prater, maar
een luisteraar. Een monument
van een vent. De schutspatroon

van alle noeste zwijgers
en doeners. Immanuël! Voor nu
blijft onbekend, wat Jozef zoal zei.
Maar Maria hoefde niets te vragen.
Jozef wàs de trouw. Jozef bleef erbij.

Uit: Schriftgedichten Poëzie bij het kerkelijk jaar 

Opbrengst vastenactie 2021
De vastenactie voor vluchtelingen in kampen in 
Oeganda heeft via de collectes, de groene bussen in 
de kerken, overboekingen en een aanvulling vanuit 
het Caritasfonds €1600,-- opgebracht. Dank voor uw 
bijdrage aan dit mooie project van Sander Kesseler. 

Ad van Kollenburg tovert geregeld fotootjes van zijn 
kleinkinderen op zijn smartphone tevoorschijn. Wie is 
Ad en wat betekent vader en opa zijn voor hem? 
Ad is 70 jaar geleden in Middelbeers geboren. Toen hij 
trouwde met Maria verhuisden ze naar de Doelakkers 
in Hilvarenbeek. In zijn ‘jonge jaren’ maakte Ad met de 
Beekse fietsclub RTCH flinke fietstochten. Tegenwoordig 
fietst hij niet meer in groepsverband en blijft hij wat 
dichter bij huis. Zo houdt hij tijd over voor een andere 
hobby: tuinieren in zijn achtertuin.

‘Schilderachtige’ vakman…
Zijn hele werkzame leven is Ad schilder geweest. Hij 
vertelt: ”Als ik op de Vrijthof ga staan en ik maak een 
rondje, dan is er geen huis dat ik niet van buiten of van 
binnen geschilderd heb.” Toen de Petruskerk in 2008 
van binnen een flinke opknapbeurt onderging, kregen 
schildersbedrijf Mart van den Broek, waar Ad toen in 
dienst was, en aannemer Edward Ansems een oorkonde 
van het parochiebestuur voor prima werk. Ad zorgde 
ervoor dat die oorkonde netjes bij één van de boven-
ramen in het middenschip werd ‘verstopt’. De laatste 
jaren bekwaamde Ad zich meer in het behangen. En 
daar is hij - naar eigen zeggen - echt goed in geworden. 

Vader
Samen met Maria zorgde Ad ervoor dat hun dochters 
(Loes, Willeke en Mieke) thuis een warm nest kregen. 
Ad is een blije en tegelijkertijd trotse vader. Hij vindt 
het fijn dat de meiden na hun opleiding een mooie en 
zinvolle baan hebben gevonden. 
De familie-app is voor hun drieën een veelgebruikt 
medium. Ad en Maria zijn in die ontwikkeling mee-
gegaan. Pa en ma weten ondertussen ook goed de weg 
naar Amsterdam, Utrecht en - iets meer in de buurt - in 
Tilburg, waar hun kinderen zijn neergespreken. In Hilva-
renbeek zijn ze nog altijd van harte welkom.

Opa
En toen… kwamen de kleinkinderen. Eerst Cas van 
Loes, daarna Noud van Willeke en in juni is er ook bij 
Mieke een baby op komst. Opa Ad kan enthousiast 
vertellen over zijn kleinkinderen: hoe ze groeien, hoe 
ze lachen en hoe ze (al) op jonge leeftijd voetballen. Ze 
zijn hem allebei even lief. Op zijn Beeks gezegd: hij is er 
gewoon ‘frêêt’ op. 

 
van ons

 
Ad van Kollenburg

Echtgenoot, vader, opa 
en schilder

EenEen
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Van harte proficiat

Het diamanten huwelijksfeest  
hebben gevierd

Jan en Annie Bruurs-Tenbült
Zaterdag 17 april 

•

Kapel van Sint-Josef op de Westrik

Onze parochie is rijk aan kapellen. Het zijn er maar liefst 
negen. Acht ervan zijn aan Maria gewijd. Ooit was het er 
één meer. Tot na de Tweede Wereldoorlog was de  
Sint-Josefkapel op de Westrik in Biest-Houtakker ook 
een Mariakapel. Bij beschietingen tijdens de bevrijding 
in 1944 raakte het gebouwtje zwaar beschadigd. In 
1967 is het met financiële hulp van de Tilburgse textiel-
fabrikant Jurgens hersteld. Op zijn verzoek werd het een 
Jozefkapel, uit dankbaarheid voor de genezing van een 
ziek familielid. 

Interieur en restauratie
Achter het beeld van Sint-Jozef hangt een wollen wand-
kleed, geweven in het TextielMuseum te Tilburg. Dit 
verwijst naar de textielhistorie van de familie Jurgens, 
die de kapel geadopteerd heeft. Het klokje is afkomstig 
uit de Beekse kerktoren. Het is in bruikleen gegeven 
door de gemeente Hilvarenbeek. 
In 2014 is de kapel, wederom op initiatief van de familie 
Jurgens, flink opgeknapt. Ook zijn bankjes en een 
smeedijzeren kandelaar uit de voormalige kerken van 
Biest-Houtakker en Esbeek naar de kapel overgebracht. 

Onderhoud
Buurtbewoners zorgen trouw voor het onderhoud van 
de idyllisch gelegen kapel en de omgeving. Weer of 
geen weer, Jan Jonkers is er elke avond te vinden.
Hij is verantwoordelijk voor de kaarsen en het maaien 
van het gras; Marian Stads houdt het interieur  bij. De 
Norbertusparochie is blij dat deze bewoners zo betrok-
ken zijn bij de kapel in hun buurt.

Rust
Al enkele jaren ligt er een notitieboekje in de kapel. 
Het nodigt bezoekers uit een reactie achter te laten. 
Passanten blijken dit plekje heel erg te waarderen. Niet 
alleen de kapel met het mooie wandkleed, maar ook 
de enorme rust als je - binnen of buiten op een bankje 
gezeten, even weg uit de dagelijkse beslommeringen - 
je gedachten laat afdwalen… 

Colofon
Dit is een uitgave van de R.K. Parochie  
H. Norbertus. Zij verschijnt enkele malen  
per jaar in Baarschot, Biest-Houtakker,  
Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek. 
Contact: Heuvelstraat 1, 5087 AA Diessen 
E: info@h-norbertus.nl (algemeen); pastoor@h-norbertus.nl
I: www.h-norbertus.nl 
Redactie: Jan van Beurden, Jan Craninckx,  
Marie-José Lamers, 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 
schriftelijke toestemming van het parochiebestuur is verboden.
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Gelovig afscheid

Jos van Doormaal, † 6 april, 82 jaar
Jettie Wouters-Baijens, † 9 april, 82 jaar
Piet Smolders, † 2 mei, 87 jaar
Julius Vroom, † 3 mei, 95 jaar
Riet van Beurden-Smolders, † 11 mei, 92 jaar
Janus Huijbregts, † 11 mei, 92 jaar

•
•
•
•
•
•

Voor uw agenda

Viering van de Eerste H. Communie 
is uitgesteld tot 19 september
Viering van het H. Vormsel
vrijdag 16 juli om 19.00 uur. Vormheer: Mgr. Mutsaerts

In onze parochie

Gedoopt

Floor en Rens Jaspers
* 29 mei 2020,  25 april 2021
Zoon en dochter van Jeroen en Linda Jaspers-van Dijk
Fransje Sparidaens
* 10 mei 2020,  8 mei 2021
Zoon van Jeffrey Sparidaens en Silvia Schwagten
Juliano Koolen
* 22 mei 2019,  22 mei 2021
Zoon van Robin en Kee Koolen-Schwagten

•

•

•

Oplossing woordzoeker Alles Kidz, pagina 4 
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde 
 geheiligd.


