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VOORWOORD

Voorwoord
De opdracht aan architect Jan Strik uit Boxtel was in 1967 een
kerkgebouw te ontwerpen voor ongeveer zeshonderd personen,
dat de sfeer heeft van menselijke ontmoeting, met een pastorie en
enkele ruimten waarin diverse activiteiten van de gemeenschap
kunnen plaatsvinden. De architect heeft deze opdracht weten uit te
werken op een plek die de dorpsgemeenschap van Berg en Dal het hoog en het laag- al vijftig jaar ruimte biedt om in geloof
samen te komen.
Het thema, genomen uit de Petrusbrief (1 Petr. 2, 4) “Treedt toe
tot de Heer, de levende steen” geeft aan hoe wij als gemeenschap
dit heugelijke feit vieren. Wanneer stenen konden praten, zou een
kleurrijke verhalenbundel geschreven kunnen worden met alle
soorten van vieringen, van Kerstmis tot Pasen, van zondagsmis,
tot doop, eerste Communiefeest, Vormsel, huwelijk, en uitvaart.
Een levendig stukje Nederlandse kerkgeschiedenis tussen 1967 en
2017.
Wanneer we uitgaan van zeshonderd kerkgangers per zondag,
vijftig jaar lang, kunnen we 1.560.000 mensen samen tellen. Dat
kunnen mensen zijn, levende stenen, die de Heer ontmoet hebben.
Zij kunnen uitgaan om te bouwen aan de wereld waaraan Jezus
werkte, een barmhartige wereld, waar niet zozeer het recht van de
sterkste geldt maar waar de kracht van de samenleving af te lezen
is aan de zorg en aandacht voor de zwakste schakel.
In deze kerk, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart,
zijn vijftig jaar lang, mensen bijeen gekomen. Ik maak me sterk
dat in alle ontmoetingen met elkaar in naam van de Vader, de
Zoon en de heilige Geest, de harten van steen werden gemasseerd
om harten van vlees te worden, soepel en warm voor elkaar.
Het gemeenschapsgevoel dat we kenden in de jaren zestig is
voorbij.
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Het gemeenschapsgevoel van vandaag wordt minder in gebouwen
en meer naar buiten toe beleefd. Hoe de toekomst er uit gaat zien,
wordt door volgende generaties ingevuld.
Met een geringer aantal mensen komen we in deze kerk samen,
maar de geest is dezelfde als die van vijftig jaar geleden, goed
verbeeld in de, tot onze schande weggewerkte muurschildering
van kunstenaar Rob Terwindt, de mens die reikt naar vrijheid
terwijl hij zijn kruis moet dragen. Het is een realiteit waar wij met
geloof en vertrouwen mee om willen gaan, en mogen wij zo verder
gaan.
Norbert Swagemakers, pastoor.
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GESCHIEDENIS VAN DE PAROCHIE
O. L. VROUW VAN HET H. HART te BERG en DAL

HOOFDSTUK 1
beginnend op 2 februari 1927
Berg en Dal behoorde – in de visie van het bisdom ‟s Hertogenbosch – omstreeks het jaar 1900 als "gehucht" tot de parochie
Beek-Ubbergen. Dat hield in dat katholieken vanuit Berg en Dal in
Beek ter kerke moesten gaan.
Dat was beslist geen eenvoudige zaak: het betekende dat bewoners van Berg en Dal wekelijks over de moeilijk begaanbare Holleweg naar de kerk in Beek moesten gaan, dus ook bij winterse omstandigheden. Voor bepaalde kerkgangers – zoals de ouderen en
de zwangere vrouwen – was het beklimmen van de steile Holleweg eerder een martelgang dan een kerkgang.
Wij die leven in een tijd van gemoderniseerd verkeer, met goede
wegen en openbaarvervoer kunnen ons niet meer zo goed voorstellen wat deze mensen aan inspanningen overhadden voor hun
geloofsbeleving.
Meerdere malen werd door de parochianen in Berg en Dal aangedrongen op een eigen kerk voor de "Berg", maar men kreeg van
de toenmalige pastoor in Beek nimmer een positief antwoord; het
redelijke verzoek werd steeds afgehouden.
De kentering kwam toen de Missionarissen van het H. Hart, beter
bekend als de paters van Tilburg, op 2 februari 1927 het kasteelachtige huis de Wijchert en het bijbehorende landgoed, groot 15
ha., aankochten. De Wijchert werd in 1907 op de Hanenberg gebouwd voor de vrijgezel Wendelaar. De architect was Hanrath en
de aannemer was N .Maurits. De bouwkosten van het huis
bedroegen f 130.000,--.
Wendelaar leefde zeer geïsoleerd maar volgens de kronieken en
zijn tijdgenoten behandelde hij zijn personeel zeer menswaardig.
-4-

Zo hadden zij een redelijk inkomen en allen hadden recht op een
wekelijks pensioen van f 10,-- of f 15,--. Vlak voordat Wendelaar
in 1921 een grote reis naar Spitsbergen zou maken, pleegde hij
zelfmoord. Met de dood van Wendelaar kwam het prachtige
kasteeltje leeg te staan en met bos en landerijen te koop
aangeboden voor de somma van f 200.000,--.
Maar de merkwaardige dood van Wendelaar in dat grote huis heeft
er waarschijnlijk een doem op gelegd; mensen – woonachtig in de
omgeving – beweerden dat het er spookte en het huis bleef
derhalve leegstaan. De missionarissen van het H. Hart hadden er
wel belangstelling voor; zij waren nl. op zoek naar ruimte voor de
training en opleiding van toekomstige priesters, een zogenaamd
noviciaat.
De oorspronkelijke vraagprijs van f 200.000,-- was toen al gezakt
tot f 110.000,--; echter huis en landgoed de Wijchert gingen
tenslotte over in de handen van de Paters voor f 102.000,--. Het in
bezit komen van de Wijchert kon echter niet rechtstreeks gaan,
omdat er een servituut bestond dat de Wijchert niet aan
katholieken mocht worden verkocht. Een soortgelijk servituut of
last gold destijds op meerdere huizen in Berg en Dal en omgeving.
De Wijchert als startpunt voor het
ontstaan van de Kerk te Berg en Dal
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De Paters namen echter een tussenpersoon in de arm – nl. de
architect F.de Beer uit Tilburg – en op 22 januari 1927 werd de
voorlopige koopakte dan ook getekend. Op 2 februari van
hetzelfde jaar volgde de definitieve koopakte.
Vijf dagen na de koop kwamen Pater P. Visser en 4 broeders naar
Berg en Dal om de Wijchert voor bewoning gereed te maken.
Op 8 maart 1927 vond de eerste Eucharistieviering in de kapel
plaats. Op 21 april – het was Tweede Paasdag – arriveerden 15
novicen onder leiding van Pater Corsten als Magister en Pater van
de Kolk als Socius. Deze beiden zijn kort daarop vervangen, maar
een naam die bleef was Pater Okhuyzen. Hij zou door Mgr. A. F.
Diepen worden benoemd tot eerste Rector van Berg en Dal.
Overtuigd door de kracht van het Geloof en het Wijwater zou de
zgn. "vloek" op de Wijchert spoedig verdwijnen.
De komst van de Paters Missionarissen van het H. Hart is van
grote betekenis geweest voor de geestelijke ontplooiing en
onafhankelijkheid van de katholieken in Berg en Dal en heeft ook
veel invloed gehad op de verdere ontwikkeling van de Berg en
Dalse dorpsgemeenschap.
Hier zien we opnieuw een voorbeeld van hoe kloosters door de
geschiedenis heen gefungeerd hebben als cultuurcentra. Zo dus
ook in Berg en Dal en bij het vijfenzeventigjarig bestaan van de
parochie is het goed om dit in grote dankbaarheid te herdenken.
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HOOFDSTUK 2
Rectoraatskerk 1928 – 1949

Zoals in deel 1 werd vermeld behoorden de katholieken van het
"gehucht" Berg en Dal in het begin van de twintiger jaren tot de
parochie St. Bartholomeus te Beek.
Kerkbezoek en schoolgang betekenden voor de inwoners van Berg
en Dal een stevige wandeling over heuvelachtig terrein.
Hoewel men in die dagen nog heel wat overhad voor de eigen
geloofsbeleving bleken de omstandigheden toch een schaduw te
leggen op het "rijke roomse leven".
De komst van de paters opende echter nieuwe perspectieven voor
de Berg en Dallers, Overtuigd van de noodzaak van een eigen kerk
trok op een goede dag een viertal van hen de stoute schoenen aan
en stapten naar het bisdom om nu eens duidelijke taal te spreken.
Het waren mevrouw Baronesse van Hövell tot Westerflier,
G. Verstegen, B. Vissers en C. Leenders.
-7-

Zij gingen op audiëntie bij de bisschop van ‟s-Hertogenbosch, Mgr.
A.F. Diepen, en wisten zich daarbij geruggensteund door een
gelovig thuisfront. Op de Parade in Den Bosch hoorde de bisschop
de groep welwillend aan en beloofde aan het slot van de audiëntie
de situatie te laten onderzoeken.
Zulks geschiedde dan ook met als resultaat dat op 20 augustus
1927 een overeenkomst werd gesloten door Mgr. A. F. Diepen,
pater dr. G. Batist, pater-provinciaal van de missionarissen van het
H. Hart en Pastoor P.C. van Aken van de Parochie St.
Bartholomeus te Beek, tot wiens parochie Berg en Dal destijds
behoorde. In die overeenkomst werden de stichting en bediening
van een openbare en rectorale kerk te Berg en Dal dan ook
vastgelegd onder de naam O.L. Vrouw van het H. Hart. De
rectorale kerk bleef evenwel hulpkerk van de parochiekerk te
Beek.
In een afzonderlijk stuk werd door de bisschop de verhouding
tussen de parochiekerk in Beek en de hulpkerk te Berg en Dal
vastgelegd en werden plichten en rechten van de paters van het
missiehuis De Wijchert geregeld. Zo waren zij b.v. verplicht tot
assistentie aan de kerk in Beek. De hulpkerk kreeg geen eigen
pastoor en geen kerkbestuur, maar een rector en een bestuur. Het
sluiten van huwelijken en het houden van uitvaartplechtigheden
mochten alleen in Beek plaatsvinden.
Ook werd in deze overeenkomst bepaald dat in het rectoraat niet
mocht worden overgegaan tot het stichten van eigen scholen,
tenzij met goedvinden van de pastoor van de parochie in Beek.
Deze en andere bepalingen getuigden niet van een "breed" inzicht.

Een moeilijk begin
De eerste rector – pater Okhuyzen – ging aan de slag. Aan
architect F.de Beer te Tilburg werd opdracht gegeven de hulpkerk
voor Berg en Dal te ontwerpen. Aannemer werd P. de Waght uit
Nijmegen, die voor f 45.000,-- had ingeschreven. Er kwam ook
een actiecomité dat zeer voortvarend – wellicht wat al te
voortvarend – van start ging door reeds in de maand augustus
met de bouw te laten beginnen, e.e.a. niet zonder alom hilariteit
op te wekken.
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Kort daarna verscheen de bouwpolitie op het werk met het bevel
de bouw onmiddellijk te stoppen, omdat de bouwvergunning
officieel nog niet was verleend door de gemeente Ubbergen.
E.e.a. is toch in orde gekomen – wellicht onder God‟s
Voorzienigheid – en op 18 september 1927 werd in aanwezigheid
van veel Berg en Dallers de eerste steen gelegd door Pastoor P.C.
van Aken van Beek. Er werd natuurlijk ook een oorkonde met de
bekende tekst ingemetseld, met naast de officiële namen tevens
de namen van de ijveraars voor een eigen kerk in Berg en Dal.
Zaterdagavond 18 februari 1928 kon pater provinciaal dr. G. Batist
– met machtiging van Mgr. A. F. Diepen – de hulpkerk inzegenen
en de volgende dag, zondag Quinquagesima 19 februari 1928,
werd de hulpkerk officieel voor de parochianen geopend. Het
Rectoraatsjournaal
vermeldt:
Wij
beginnen
met
een
veertigurengebed. Om 6.30 uur uitstelling van het H. Sacrament
en uitreiking van de H. Communie, waarna de eerste H. Mis werd
opgedragen om 7.30 uur. Om 10.00 uur plechtige Hoogmis – met
assistentie – voor de weldoeners der kerk en om God ‟s zegen af
te smeken voor het rectoraat; een en ander opgeluisterd door het
koor bestaande uit de heren Piet Leenders, Wim Hermsen en
Gerard
Verstegen.
Elk van de drie avonden
– een
veertigurengebed duurde drie dagen – lof om 18.00 uur met
predicatie. Voor rector en bestuur was dit een zware tijd.
Op 31 mei 1929 kwam Mgr. A. F. Diepen hoogstpersoonlijk naar
het "gehucht" Berg en Dal om de vriendelijk ogende hulpkerk op
het terrein van de paters officieel te consacreren.
De Gelderlander uit die dagen versloeg de plechtigheid als volgt:
"De lommerrijke weg was gesierd. Van veel huizen woei het roodwit-blauw of het geel-wit; eerepoorten waren opgericht, vlaggen
guirlandes tusschen het frissche lentegroen, vooral de eereboog
voor de kerk droeg een rijken, kleurigen tooi. Een feeststoet haalde Mgr. A. F. Diepen van de grens der gemeente af. Een eereescorte van Heer-rijders nam de honneurs waar; bruidjes
strooiden bloemen, wielrijders op versierde fietsen, waarvan er
een ’n getrouwe afbeelding was van de nieuwe kerk, brachten nog
meer leven in de stoet.
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De Harmonie van Ubbergen-Beek en Edelweiss uit Berg en Dal
speelden met toewijding de begroetingsmarschen. Onder belangstelling van vele honderden reed de feeststoet, waarbij Mgr. A.F.
Diepen en de geestelijkheid van Berg en Dal en Ubbergen in open
landauers gezeten waren. Op het kerkplein vormden de eereruiters een eere-carree en schreed Mgr. Diepen – de mensenmenigte zegenend – naar het altaar."
In het Rectoraatsjournaal staat vermeld: voor de onkosten van het
feest werd rond gehaald: in Berg en Dal f 201,--, in Beek f 146,33,
van de heer Jurgens f 100,--, tezamen f 447,33. Ook werden de
vele geschenken genoemd die toen aan de kerk werden gegeven,
zoals vaandels, troonhemel, tapijten, kazuifels, kelken, beelden
enz., compleet met de namen van de schenkers.
Over het jaar 1929 vermeldt het rectoraat journaal de volgende
statistieken:
zielen 752 –
huisgezinnen 147 –
communicanten 629 –
uitgereikte communies 23.691 –
non-pascanten 0 –
(persoon die Paasplicht niet vervuld)
gemengde huwelijken 1 –
scheiding van tafel en bed 0 –
doopsels 11 jongens en 13 meisjes –
Eerste H. Communie 13 –
Plechtige H. Communie 14.
De realisatie van een eigen kerk was ook een stimulans voor een
eigen verenigingsleven. Zo werden in kort tijdsbestek opgericht:
Harmonie "Edelweiss" in 1928, Kerkkoor Berg en Dal in 1928 en
het Patronaatsgebouw in 1932.
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Over dit laatste is nogal wat te doen geweest, waarbij de aanbesteding grote ontevredenheid veroorzaakte in Berg en Dal.
Voorwaarde van het bisdom was nl. dat alleen katholiek georganiseerde aannemers mochten inschrijven.
Doordat niemand in Berg en Dal voldeed aan die conditie werd het
werk gegund aan W. Seegers uit Nijmegen als laagste inschrijver
voor f 15.300,--.
Op Tweede Kerstdag 1932 werd het patronaatsgebouw door rector
Okhuyzen na de Hoogmis ingezegend. De avond daarop gaf
kapelaan van Herpt uit Nijmegen een filmavond. De eerste toneelvoorstelling was de klucht: "Het Legaat van de Heer Volderak", 24
februari 1933. Het theater was gratis beschilderd door de heer
Herm. Hulskramer uit Berg en Dal.
Tussen 1935 en 1947 werd viermaal van rector gewisseld. Met de
komst van rector C. v.d. Bergh veranderde er veel in Berg en
Dal. Hij blijft 15 jaar en wordt zelfs pastoor van een echte
parochie, nl. die van Berg en Dal. Aan hem heeft de parochie veel
te danken.

Interieur Rectoraatskerk
-11-

Hoofdstuk 3
Tijdperk van Rector/Pastoor v.d. Bergh
van januari 1947 tot november 1961

Rector C. v.d. Bergh was van 1925 tot 1940 Prefect en leraar aan
de Apostolische school te Driebergen. Van september 1940 tot
september 1946 was hij Overste van het MSC Missiehuis te Tilburg. In januari 1947 werd hij tot Rector van de hulpkerk te Berg
en Dal benoemd, alwaar hij bleef tot november 1961.
Rector v.d. Bergh was een "zwaargewicht", groot en zwaar van
postuur maar ook in visie.
Bij zijn eerste "beleefdheids" - cq. kennismakingsbezoek bij de
toenmalige deken van Beek-Ubbergen (tevens pastoor van de
Rectoraatskerk in Berg en Dal), dr. F. van Loon, bracht hij het
gesprek direct - maar voorzichtig - op de afhankelijkheid van de
Rectoraatskerk van Berg en Dal, daar autonomie en onafhankelijkheid hem na aan het hart lagen. Min of meer tot zijn verbazing
stond de deken hier niet afwijzend tegenover.
Zo problematisch als het ooit geweest was om voor Berg en Dal
een hulpkerk te "versieren", zo ontvankelijk bleek de pastoor/deken van Beek nu voor de gedachte om van Berg en Dal een
zelfstandige parochie te maken.
Alleen wenste de deken geen petities of handtekeningenacties of
comité‟ s naar de Bisschop. Deken van Loon gaf de voorkeur aan
onderling overleg en hij zou de zaak zelf wel bij de Bisschop –
destijds was dat Mgr. Mutsaerts – aankaarten.
Zulks geschiedde en in principe ging de Bisschop akkoord, mits de
deken en de paters het onderling eens konden worden. Dat bleek
achteraf geen punt. Pater Provinciaal diende het officiële verzoek
in en de Bisschop antwoordde in gunstige zin. Berg en Dal zou een
zelfstandige parochie worden.
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Met een schrijven van 15 juli 1949 deelde de Bisschop mede dat
met ingang van 24 juli 1949 een nieuwe parochie te Berg en Dal
werd opgericht en dat - op voordracht van pater Provinciaal benoemd werden: pater C. v.d. Bergh tot eerste pastoor en pater
J. Jansen tot kapelaan.
Op dezelfde datum werden de eerste kerkmeesters benoemd. Het
waren de heren J. M. A. Dorsemagen, J. Hermsen, J. van Rijswijk
en Ruud J. Jurgens.
Er waren ten behoeve van het zelfstandig worden van de parochie
Berg en Dal c.q. de afscheiding van de parochie Beek wel enige
formaliteiten van juridische aard te vervullen.
Het was nl. een oud gebruik dat wanneer een nieuwe parochie
werd gesticht de reeds bestaande parochie aan de nieuweling een
"bruidsschat" of een zgn. startkapitaal meegaf.
In Beek redeneerde men echter anders: niet historisch of
traditioneel, maar puur economisch. In Beek vond men dat bij de
verzelfstandiging van Berg en Dal men recht had op
schadeloosstelling vanwege de verminderde inkomsten, zoals van
huwelijken en uitvaarten, die men was blijven claimen toen Berg
en Dal een rectoraat met hulpkerk mocht stichten.
Dit schadebedrag werd vastgesteld op maar liefst f 30.000,-- te
betalen in één of twintig termijnen.
Dat dit bedrag destijds als hoog gekwalificeerd mocht worden blijkt
uit het feit dat het bedrag in de huidige tijd met een factor 20 à 25
vermenigvuldigd zou moeten worden. De nieuwe parochie moest
dit bedrag dan ook gaan lenen, doch de paters MSC bleken bereid
om e.e.a. voor te schieten.
Rector C. v.d. Bergh had voor de Berg en Dalse gemeenschap een
zeer belangrijke mijlpaal bereikt. Toen hij op 17 juli 1949 dan ook
zijn zilveren priesterfeest mocht vieren kon hij tegelijkertijd als
eerste pastoor van de parochie Berg en Dal worden geïnstalleerd.
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Pastoor v.d. Bergh was een priester van zijn eigen "rijke roomse
tijd". Wandelend in zijn wapperende toog of zittend op een
damesfiets vanwege die toog, later toerend en wuivend op een
bromfiets, vaak breed graaiend in zijn diepe toogzakken om
"ergens" wat nood te kunnen lenigen.
's-Morgens vroeg stapte hij, brevierend door de kerk, maar wel
dicht in de buurt van de biechtstoel blijvend. Hij vormde een goed
team met de afwisselende kapelaans van wie de oudere
parochianen zich nog het beste de actieve kapelaan Joop Jansen
en de gitaar spelende, maar vooral de sociaal voelende pater Jan
Lammers zullen herinneren.
Pastoor v.d. Bergh was tevens de stimulator van het
verenigingsleven, getuige de oprichting van o.a. de gemengde
zangvereniging "De Wijchert" en de r. k. toneelvereniging "Berg en
Dals" toneel en de korfbalclub voor meisjes "Ancora".
Nu de verzelfstandiging van de parochie gerealiseerd was ging
pastoor v.d. Bergh onvermoeibaar verder. Hij ging nl. ijveren voor
de aanleg van een kerkhof dat kwam te liggen aan de rand van de
hei, achter Hotel Hamer. Aanvankelijk ontstonden er enige
problemen omdat de van de gemeente Groesbeek gekochte grond
voor een deel verpacht was.
Maar ook dat vraagstuk werd opgelost; veel parochianen hebben
meegewerkt bij de aanleg van het kerkhof. De heer Heijmans werd
aangesteld als doodgraver en tevens belast met het onderhoud.
Op 1 november 1951 werd het kerkhof plechtig gewijd door
pastoor v.d. Bergh, daartoe gemachtigd door Mgr. Mutsaerts. De
betreffende oorkonde berust in het parochie-archief.
Zijn volgende doel was een eigen lagere school voor Berg en Dal;
in die dagen groeide de parochie nog. Op 26 november 1951
noteert pastoor v.d. Bergh dat deken van Loon hem heeft
medegedeeld dat het schoolbestuur van Beek-Ubbergen geen
bezwaar opperde tegen de Berg en Dalse plannen voor een eigen
school.
Eind 1952 noteert de pastoor: de plannen voor de school zijn
intussen gereed gekomen en definitief naar Den Haag gezonden.
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Het wachten is nu op de vergunning. Die kwam af en in 1953 vond
de aanbesteding al plaats. De Lagere School werd genoemd naar
de Belijder en Martelaar Titus Brandsma.
Met het zilveren jubileum van de kerk in het vooruitzicht werd
gedacht aan uitbreiding van de Rectoraatskerk, want bij bepaalde
gelegenheden puilde de kerk soms uit. Sommige parochianen
voelden zich zelfs gedwongen om elders te "kerken".
Weliswaar liet het kerkbestuur er een paar banken bijzetten, maar
pastoor v.d. Bergh ging verder en in 1955 zagen de beminde
gelovigen hoe er een vleugel, gedragen door kolommetjes, aan de
linkerzijde van de kerk werd gezet.
De gemeente Groesbeek subsidieert de aanbouw met f 3.000,-- en
de gemeente Beek-Ubbergen geeft een subsidie van f 500,--.
Met assistentie van kapelaan Jansen werd ook de Verkennerij op
poten gezet, compleet met welpen, gidsen, kabouters, hopmannen
en akela's.
Onder het pastoraat van pastoor v.d. Bergh ressorteerden bij zijn
komst reeds de Zusters van "Koningsgaard". Ook vestigden zich op
de Eversweg de Zusters van het H. Hart en op de Kitselenberg –
destijds het huis van de familie Jurgens – de Zusters "Dochteren
der Wijsheid"; de Broeders van Johannes de Deo, die werkzaam
waren op Kalorama.
Tevens kwamen er paters van diverse ordes/congregaties, maar zij
hebben veelal meer verbindingslijnen naar de Katholieke
Universiteit, dan naar de parochie. Toen de Berg en Dalse kerk een
kwart eeuw bestond, kon de lagere school met veel vertoon en
blijdschap worden geopend, uiteraard na een degelijke inzegening
en in de omlijsting van veel lokale autoriteiten.
Pastoor v.d. Bergh noteert nog enkele feiten van zijn parochie:
kapelaan Jansen jubileert, de laatste neomisten uit de parochie
melden zich en er wordt een zevende leslokaal toegevoegd aan de
Titus Brandsma School.
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In 1959 wordt een rechtervleugel inclusief een Mariakapel
aangebouwd aan de kerk. Een parochiaan, de heer Paes, schenkt
de gebrandschilderde ramen, ontworpen door de heer Smeets.
Het pastoraat van pastoor v.d. Bergh duurde 15 jaren waarna hij
werd overgeplaatst, zoals dat toen heette. Eind Oktober 1961 zou
hij afscheid nemen van zijn parochie, maar op 5 oktober kreeg hij
met zijn brommer een aanrijding op de Kwakkenberg. Hij werd
opgenomen in het ziekenhuis.
Hij was echter tijdig hersteld om op zondag 29 oktober op een
geweldige wijze afscheid te nemen van zij parochianen. Hij nam
met pijn afscheid van de parochie en omgekeerd is dat ook zo
geweest.

Er was een plechtige
hoogmis, een receptie
met
toespraken,
de
bekende
envelop,
aangeboden door de heer
van
Rijsdijk,
en
vervolgens een geweldige
feestavond.
Hij is een man geweest, een priester, die in het kader van zijn tijd
en vanuit het missiehuis De Wijchert als cultuurcentrum een
parochie oprichtte en liet functioneren als een autonome,
zelfstandige parochie.
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HOOFDSTUK 4
Tijdperk van Pastoor A.G.H. van Helvoirt
van november 1961 tot augustus 1974
Pastoor A. G. H. van Helvoirt was Priester en Zielzorger op een
eigentijdse wijze. Het parochie-journaal van die dagen vermeldt:
"Hij kwam binnen met de frisse wind in de rug, die Paus
Johannes in die dagen door de kerk liet stromen".
Hij werd op 1 november 1961 benoemd als "nieuwe pastoor" van
Berg en Dal. Vóór deze benoeming was hij kapelaan in Eindhoven
en in Tilburg. In 1941 werd hij door de bezetter gearresteerd en
tot november 1943 als gijzelaar gevangen gehouden in Haren en
in St. Michielsgestel.
In 1952 werd hij als missionaris naar Brazilië gezonden. Echter in
1954 moest hij echter terugkeren naar Nederland in verband met
zijn verslechterende gezondheid.
Pastoor van Helvoirt was volledig priester en zielzorger. Hij zat vol
met vernieuwende ideeën en was met hart en ziel bij zijn taak
betrokken.
Onder zijn leiding gebeurde er veel. Bij de eerste vacature in het
kerkbestuur werd – tijdens zijn pastoraat – voor het eerst een
vrouw als bestuurslid voorgedragen en benoemd: het was
Mevrouw Terwindt-Estourgie.
Hij was ook zeer muzikaal en daardoor kregen de koren nieuwe
impulsen; er kwam ook een jongenskoor tot stand. Pastoor van
Helvoirt schonk grote aandacht aan het liturgisch gebeuren. Met
zijn weliswaar korte, maar voortreffelijk doordachte, preken gaf hij
steeds een boodschap mee om thuis over na te denken.
Overdag zag men hem in zijn VW-tje door de parochie rijden en op
verjaardagen kwam hij steevast langs om te feliciteren. Een prima
contactmogelijkheid.
-17-

Al spoedig kwam Pastoor van Helvoirt tot het inzicht dat de
bestaande Rectoraatskerk dringend aan restauratie en uitbreiding
toe was. Zo maakten de wettelijke normen voor veiligheid de
situatie welhaast onhoudbaar; er mochten niet meer dan 350
zitplaatsen zijn, terwijl er met veel kunst en vliegwerk 480
geforceerd waren.
Een ander probleem was op kortere termijn even dringend. Daar
bleek nl. het feit dat de paters de Wijchert zouden gaan verlaten
en dat de parochie derhalve geen pastorie meer zou hebben. Ook
het feit dat de Rectoraatskerk - afhankelijk van de parochie BeekUbbergen – was geëvolueerd tot een zelfstandige parochie vereiste
een andere structuur. Zo behoorden de grond en de opstallen
(kerk) nog altijd toe aan de MSC-provincie.
Dit alles overwegende kwam pastoor van Helvoirt met zijn plan om
een geheel nieuwe kerk te bouwen. Een kerk die bovendien zou
passen bij de eigentijdse vragen van liturgieviering. In het
kerkbestuur werd daarover lang en intensief gediscussieerd.
Bovendien werden de plannen ook voorgelegd aan geïnteresseerde
parochianen uit Berg en Dal. Er zijn dan ook meerdere
inspraakmogelijkheden geweest in het oude "Hamer". Waren de
eerste onderzoekingen en besprekingen reeds in 1962 begonnen,
in 1964 werden ze afgerond met de beslissing dat er een nieuwe
kerk zou komen.
Het kerkbestuur begon onderhandelingen met de paters MSC over
de overname van het oude kerkgebouw en over de koop van
voldoende grond waarop - naast het nieuwe kerkgebouw met
Mariakapel - ook een kindercrêche, een vergaderzaal en bovenal
een pastorie gebouwd zou kunnen worden. Mede gezien de
inmiddels toegenomen mobiliteit van parochianen moest ook een
groot parkeerterrein worden aangelegd.
De parochiekroniek vermeldt dat op 18 november 1963 de
desbetreffende koopakte werd gepasseerd voor Notaris Sernée te
Beek-Ubbergen, in aanwezigheid van Pater Provinciaal dr. W.A.M.
Jaspers, pater P.J.H. Arts, econoom en het volledige kerkbestuur.
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Hierin hadden zitting Pastoor van Helvoirt en de
Th. Thunnissen, J.W. Verheyen, J. Hermsen en L. Frequin.

heren

De te betalen koopsom bedroeg f 150.000,-- waarin vervat het
bedrag f 30.000,--, destijds als smartengeld betaald aan het
kerkbestuur van de parochie Beek-Ubbergen. De transactie
omvatte 60 are grond, opstallen en onroerend goed, die nu in
eigendom van de parochie Berg en Dal waren overgegaan. Het
bisdom participeerde in de koopsom voor een bedrag van
f 95.000,-- à fonds perdu,
(gestort zonder uitzicht op terugbetaling).
Het restant werd door een nieuw gesloten lening en uit eigen
middelen
door het kerkbestuur voldaan. Na de bijzonder prettige afwerking
werd door de paters MSC aan het kerkbestuur een diner
aangeboden in Hotel "Val-Monte" te Berg en Dal.
De wijze waarop met name de paters MSC de parochiegemeenschap van Berg en Dal ten behoeve van de nieuwe situatie
tegemoet zijn getreden mag voortreffelijk genoemd worden en het
is goed om dat bij het 75-jarig bestaan van onze parochie in
dankbaarheid te gedenken.
Het maakte de bouw van de nieuwe kerk minder gecompliceerd al
bleef de financiering alsnog een zware opgave. De besprekingen
inzake een nieuwe kerk, besprekingen die reeds in 1962 waren
begonnen, werden in 1964 afgerond en eerst toen kon aan het
bisdom de goedkeuring worden gevraagd voor een bouwopdracht.
Mgr. Bekkers verleende zijn toestemming.
De opdracht om de kerk te ontwerpen werd verleend aan de
architect Jan Strik te Boxtel en op 9 juni 1964 kwamen de eerste
schetsplannen binnen. De kerk werd uiteindelijk gebouwd door A.
van Bommel van der Horst, die met de werkzaamheden is
begonnen op 7 maart 1966. OP 19 juni 1966 kon de eerste steen
worden gelegd en op 4 april 1967 kon de nieuwe kerk door Mgr.
drs. J. Bluyssen worden geconsacreerd.
Pastoor van Helvoirt was onvermoeibaar, maar hij wist ook de
leden van het kerkbestuur efficiënt in te schakelen bij het overleg.
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Eén lid van dat bestuur die en belangrijke inbreng had door zijn
deskundigheid bij het beraad over de nieuwbouw, de heer Th.
Thunnissen, mocht de totstandkoming van de nieuwe kerk en de
pastorie niet meer meemaken. In 1965 stierf hij aan een
hartverlamming. Een andere tragedie was het dodelijk ongeval
dat een van de bouwvakkers overkwam bij het slopen van de oude
kerk.
De totale kostenpost van de nieuwbouw beliep tenslotte circa een
bedrag van f 800.000, gefinancierd door leningen. Dankzij de gezinsbijdrage kon en deel van de schuld worden afgelost.
Het kerkbestuur besloot om de parochianen van meet af aan
jaarlijks inzicht te verschaffen in de gang van zaken. Een vorm van
rekening en verantwoording dus. Over bedoeling en opvattingen
van architect Strik inzake bouw en indeling van interieur zal in
hoofdstuk 5 van dit geschiedkundig verhaal nader worden
ingegaan.
Hoewel er een nieuwe kleuterschool kon worden gebouwd, was er
onder Pastoor van Helvoirt en kerkbestuur ongerustheid ontstaan
inzake de toekomst. Er dreigde namelijk een ernstige vergrijzing
van de Berg en Dalse leefgemeenschap ten gevolge van het feit
dat er nauwelijks nieuwe huizen werden gebouwd.
Feit was dat er sinds 1961 tot en met oktober 1968 weliswaar 149
huwelijken in de parochiekerk werden gesloten, maar dat van deze
149 paren er niet minder dan 139 uit Berg en Dal waren
vertrokken. Bij de gezinnen die in Berg en Dal bleven waren - in
verband met het leeftijdsgemiddelde - geen kinderen meer te
verwachten. Dat percentage vergrijzing van de parochie nam later
nog toe door de vestiging van de serviceflat "Groot Berg en Dal".
In 1965 kwam pater J. van Abswoude kapelaan Jansen vervangen.
De geest van het tweede Vaticaans concilie werkte toch langzaam
en tactvol door onder Pastoor van Helvoirt. Hij wist velen te
begeesteren en te betrekken bij het parochiewerk.
Op inspraakavonden in de oude "Hamer" werd dan ook
gediscussieerd over vragen als: "kunnen leken wel deelnemen aan
de eucharistievieringen door de lezingen te verzorgen of door de
H. Communie mee uit te delen?
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Kunnen meisjes ook misdienaar (misdinette) zijn?" Ook verstond
hij de kunst om aan een doopfeest, een huwelijk en aan een
uitvaart een grote betrokkenheid te geven.
Een speciaal woord van lof komt toe aan de heer Janssen, hoofd
van de Titus Brandsma school die in 1969 als zodanig met
pensioen ging, maar die niet alleen op school, maar ook in de kerk
als koordirigent actief was. De heer W. Verheul volgde hem op.
Berg en Dal noteerde een zeer hoog kerkbezoek doordat ook vele
niet-parochianen deelnamen. Zulks werd aangemoedigd door een
boeiend initiatief om gedurende de vastentijd gastsprekers uit
diverse lagen van de bevolking uit te nodigen. Anderen noemden
dit "stuntwerk". Kardinaal Alfrink was de laatste gastpredikant die
door Pastoor van Helvoirt werd ontvangen.
Inmiddels was Pastoor van Helvoirt hart patiënt geworden; zijn
harde werken had hem gesloopt. Het echtpaar Franken van
Rijswijk begeleidde hem naar het Radboud Ziekenhuis, waar hij
een hartoperatie moest ondergaan. Het baatte niet meer en het
werd een afscheid voor altijd; hij stierf op 22 augustus 1974.

Aan Pastoor van Helvoirt en aan de congregatie waartoe hij
behoorde is Berg en Dal grote dank verschuldigd. Hij werd op
grootse wijze door zijn parochianen en medebroeders uitgeleide
gedaan en begraven aan de voet van het kruis op het kerkhof van
de parochie.
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HOOFDSTUK 5
Kerk en Kunstschatten
De bouw van de nieuwe kerk
De architect, Jan Strik uit Boxtel, ontwierp in de ogen van Pastoor
van Helvoirt en het kerkbestuur een juweel van een kerk voor
ongeveer 650 bezoekers. Wel was hij afhankelijk van een beperkt
budget. Overeenkomstig de bedoeling van het kerkbestuur is het
een kerkgebouw geworden dat allereerst de menselijke ontmoeting
rond de Eucharistieviering wil laten prevaleren. Hieronder laat ik
nu de architect, Jan Strik, zelf aan het woord. Hij laat ons zien hoe
hij de opdracht heeft verwoord en uitgevoerd.
De R.K. Kerk te Berg en Dal
De opdracht was een kerkgebouw te ontwerpen voor ongeveer 600
personen, dat een sfeer heeft van menselijke ontmoeting, een
pastorie en enkele ruimten waarin diverse activiteiten van de
gemeenschap kunnen plaatsvinden. Het fraaie bouwterrein dat
voor het complex beschikbaar was, is geheel geaccidenteerd en
begroeid met majestueuze bomen, die allen zijn behouden.
De hoofdelementen van het complex zijn: het kerkgebouw en de
pastorie, verbonden door een lage strook waarin zijn
ondergebracht de sacristie en de ruimten voor diverse activiteiten.
De sfeer van menselijke ontmoeting is buiten uitgedrukt door de
wijze van benadering van het complex en door de vorm en maten
van de bouwmassa’s, die daarom laag zijn gehouden en daardoor
een tegenstelling vormen met de hoog opgaande bomen.
Vanaf de Oude Kleefsebaan komt men via een brede trap,
gemarkeerd door een klokkenstoel op een laag ommuurd en
verhoogd atrium. Deze ontmoetingsplaats is verhard, waarin
vakken groen, en wordt voorzien van banken.
Vanaf het atrium worden kerk en pastorie betreden. De
hoofdingang van de kerk geeft tevens toegang tot de sacristie en
de crèche waarin tijdens de diensten de kleintjes kunnen worden
ondergebracht.
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De sfeer van menselijke ontmoeting in het kerkgebouw is
uitgedrukt door het hanteren van maten die op de mensen van
toepassing zijn, zonder te streven naar het scheppen van
monumentale ruimte.
Ook kleinere groepen gelovigen kunnen, in een bijna huiselijke
sfeer, gezamenlijk het H. Offer vieren. De mogelijkheid bestaat
daartoe doordat in het centrum van de ruimte het meubilair is
opgesteld op een wijze die uitnodigt 'tot het aan tafel gaan'.
Sfeerbepalend is vooral het lage plafond, dat waar het offer
gevierd wordt, is opgelicht. Van buiten vormt dit een plastische
aanduiding van deze belangrijke plaats.
Maart 1967.

De architect: Jan Strik.
Het interieur van de kerk

Na de bouw van de nieuwe kerk door architect Jan Strik stond het
kerkbestuur voor de moeilijke opgave om het interieur van de kerk
te verzorgen terwijl het beschikbare budget niet groot was. Men
zou een kunstatelier kunnen inschakelen maar het gevaar van
clichéwerk was dan nauwelijks te ontlopen.
Men zou ook de mening van oudere parochianen kunnen polsen,
maar gezien de diversiteit van opvattingen was dat uitzichtloos.
Immers zoveel hoofden, zoveel zinnen, afhankelijk van aanleg,
ontwikkeling, interesse enz.
Maar men kon ook de jonge generatie kunstenaars een eerlijke
kans geven om in eigentijdse taal het gelovig denken gestalte te
geven. Jonge kunstenaars als Rob Terwindt, Oscar Goedhart en Ed
Teeseling werden ingeschakeld om te spreken in hun eigen taal die
wellicht niet door eenieder direct zou worden verstaan maar die de
moeite van het beluisteren waard is. Het kerkbestuur heeft toen de
'Commissie Liturgische Kerkelijke en Beeldende Kunst' om haar
oordeel en goedkeuring gevraagd aan de hand van modellen,
Tekeningen en schetsen
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De geschilderde wand bij de entree van de kerk
Opgave was: een kleurrijke wand te verzorgen die het sobere
geheel van de bouw een feestelijk accent zou geven bij het ingaan
van de kerk.
Rob Terwindt legde in zijn schildering iets vast van wat ons allen
bezighoudt: onze verbondenheid met het kruis terwijl wij
tegelijkertijd hunkeren naar vrijheid.
Links zag men het kruis. Als men dit aanvaardt betekent het
beperking en gebondenheid.
Rechts zag men in bonte kleuren een vogel opstijgen, in vrijheid
ongebondenheid. Daartussen de verscheurde mens die reikt naar
vrijheid terwijl hij zijn kruis moet meedragen.
Dit werk van Rob Terwindt is om onbekende redenen verloren gegaan doordat de muur in een later stadium opnieuw is gewit,
waardoor het kunstwerk niet meer te zien is. Jammer voor hen die
na ons komen.

Een ansichtkaart in zwart-wit van de afbeelding
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De ramen in de kerk
De ramen zijn geschonken door een parochiaan, de Heer Paes.
Frans Smeets had een voorliefde voor felle donkere kleuren wat
ook in de ramen duidelijk tot uitdrukking komt. Het licht wordt
dan ook sterk getemperd door deze kleuren, maar bij zonlicht
zijn de ramen vol leven.
In de donkere paarse partijen branden felrode en gele lichtjes
die doen denken aan een wereldstad bij nacht. Het zijn ramen
om naar te kijken, niet om kleine lettertjes bij te lezen.
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Sprekende stilte
Voor veel parochianen en andere kerkbezoekers is het beeld, een
'Corpus' van Oscar Goedhart, moeilijk te begrijpen en velen vinden
het uitgesproken lelijk. In de zeventiger jaren is er zelfs een
actiegroep geweest met als doel deze Corpus te verwijderen.

Iemand zei eens dat ook hij
het lelijk vond en dat hij niet
kon begrijpen dat men het in
een
kerk
had
kunnen
plaatsen. Men heeft hem
toen het artikel gegeven dat
jaren geleden is verschenen
in het dagblad Trouw en dat
hierna wordt afgedrukt.
Later werd hem nogmaals
om zijn mening over het
stuk gevraagd. Hij zei: "ik
vind het nog steeds niet
mooi, maar ik kijk er nu wel
met andere ogen naar."
Deze persoon heeft begrepen dat je kunst niet altijd direct kunt
verstaan, maar dat het wel de moeite van het 'beluisteren' waard
is.
Misschien kunt u even uw Bijbel nemen en opslaan het boek
Jesaja, hoofdstuk 53,vers 2-8. Lees het met aandacht en probeer
het Corpus in dat licht te zien en te begrijpen.
De kruisboom in de abscis draagt het tabernakel en de
Christusfiguur. Kruisboom, tabernakel en Christusfiguur in één
verenigd. Het is een monument in de kerk dat zich aan de
gelovigen opdringt en waaraan men niet zonder meer kan
voorbijgaan.
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Hieronder vindt u een artikel over het Corpus
uit het Dagblad Trouw getiteld: Beeld van ons bestaan.
In de rooms-katholieke kerk in Berg en Dal bevindt zich het beeld
'een corpus' – dat op een foto in dit bulletin onder het artikel
'sprekende stilte' is geplaatst.
Het is het lichaam van de Heer, een beeld van Christus. Het beeld
is tijdens de bouw van de kerk – in 1966/67 – gemaakt door de
beeldhouwer Oscar Goedhart.
Een eigentijds beeld dat niet meer past bij de wijze waarop
Christus eerder in de geschiedenis is afgebeeld. Dit beeld is nieuw
in een bijzondere zin.
Het is totaal anders dan de beelden van de lijdende Heer die wij al
kennen vanuit de Middeleeuwen. Het zo bekende kruisbeeld – tot
op vandaag – aanwezig in huiskamers en kerken. Een variatie op
het thema dat zo vaak herhaald is, dat het haast niets meer zegt.
Maar het is ook anders dan de kruisbeelden uit het vroegere
christendom, waarop Christus nadrukkelijk niet hangend (en dus
lijdend) is afgebeeld, maar ongeschonden staande aan het kruis
als overwinnaar van de dood.
Dit beeld van Goedhart toont ons nog het één noch het ander. Het
is alsof de uitersten zijn losgelaten om ze uiteindelijk in dit beeld
met nieuwe kracht weer samen te brengen. Hier is de lijdende die
aan het kruis hangt verenigd met de overwinnaar die staat. De
Heer is hier weergegeven als slachtoffer, en toch is Hij niet
gebroken. Wel geslagen, maar niet ten onder gegaan. Wel gedood,
maar niet voorgoed.
Een mens tussen hemel en aarde. De eerste aanblik werkt
bevreemdend. Maar juist die bevreemding kan ons helpen om
opnieuw stil te staan bij het geheim dat Pasen is.
Tekenend is dat handen en voeten ontbreken. Al is 'ontbreken' niet
het goede woord. Het lijkt dan of het beeld niet 'af' zou zijn. Maar
dat is het wel. De handen en voeten horen er niet bij.
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Meer nog, ze mogen er niet meer bij….. Want zijn het na Pasen
niet andere handen dan de zijne die nu geacht worden te doen wat
Hij heeft gedaan?
En zijn het niet andere voeten dan de zijne die nu geacht worden
te gaan waar Hij is voorgegaan? Onze handen en onze voeten?!
Het doet denken aan Paulus als hij tot de volgelingen van deze
Heer zegt: Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn
deel leden (1 Corinthiërs 12 vers 27). En het doet denken aan
Huub Oosterhuis als hij in een van zijn gebeden spreekt over de
Heer die geen andere handen heeft dan de onze en niettemin de
-27oorsprong is van al het goede dat gedaan wordt. Die Heer is bij
machte om het duister van deze wereld te keren en onmachtig
tegelijk als zijn volgelingen daar niet aan gaan staan.
Gerard van Broekhuizen.

De Doopvont
De doopvont is een
zwerfkei met in het
midden een uitholling
voor
het
doopwater.
Deze
uitholling
is
afgesloten
met
een
deksel. Op het deksel
staat een afbeelding van
de Verrezen Heer. De
zwerfkei is gevormd in
de aarde, in donkerte en
diepte.
Augustinus schreef eens: Is Jezus niet de trap waarlangs wij
mensen steeds weer omhoog kunnen klimmen vanuit de diepste
diepte, vanuit de duisternis naar het Licht. Stijgen ook wij niet
vanuit ons Doopsel weer op naar de Verrezen Heer?
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Het Altaar
Het altaar, waarvan de ontwerper ons niet bekend is, is
verplaatsbaar en verstelbaar. Onderdelen staan nog elders in de
kerk en dragen thans heiligen beelden, die uit de St. Jozefkerk van
Arnhem komen.

Het huidige altaar komt uit de Petrus Canisius kerk in Nijmegen.
Daar was het “Het Sint Jozef altaar” dat voorheen afkomstig was
uit België.
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De Kruisweg
Tijdens de periode van pastoor Kerssemakers zijn ook de
wandkleden met de kruisweg er op, die omstreeks 1960
vervaardigd waren door Mevrouw D. Boelaars, naar een ontwerp
van Luc van Hoek, vervangen door kopieën van de oorspronkelijke
Kruiswegstaties van de schilder Jan Toorop, die te bezichtigen zijn
in de Sint Bernulphus kerk te Oosterbeek.

V statie
Simon van Cyréne helpt
Jezus het kruis dragen

VII statie
Jezus val voor de tweede
maal onder het kruis

X statie
Jezus wordt van zijn kleren beroofd
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Het Kruis op de buitenmuur
Dit Kruisbeeld is geen beeld zoals wij dat kennen. Op de ons
bekende Kruisbeelden zien wij de beeltenis van Jezus van Nazareth
altijd vastgenageld.
De Jezusfiguur op dit kruis is echter los van het kruis. Hij stijgt als
als het ware uit zijn Lijden over de dood heen naar de heerlijkheid
van de Vader.

Het kruisbeeld is
ontworpen en gemaakt
door:
Pater Boelaars MSC
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Het Mozaïk
Op de buitenmuur van de Mariakapel bevindt zich een
mozaïek, dat eveneens van de hand van Rob Terwindt is. Het
stelt voor de 'schepping der dieren in het paradijs'.
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De Madonna in de Mariakapel

Nadat er in het jaar 1955 een eerste verbouwing / uitbreiding aan
de linkerzijde van de Rectoraatskerk werd gerealiseerd, werd in
1959 de
rechtervleugel met de Mariakapel en daarin het
Madonnabeeld, door een parochiaan aan de kerk geschonken.
Een aantal jaren later zal architect Strik een nieuwe Mariakapel
ontwerpen als een deel van de nieuw te bouwen kerk. De eerste
Mariakapel werd in 1959 ingezegend door de toenmalige pastoor
v.d. Bergh en wel op de feestdag van Maria Moederschap op 14
Oktober.
Het Madonnabeeld in de Mariakapel is uit vroeg 18 e eeuwse
Italiaanse kunst. Het is een beeld van grote schoonheid en straalt
rust en verfijning uit. De maker is helaas onbekend.
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Tijdens de plechtige inwijding werd in de kerk voor het eerst een
lekenpreek gehouden door een parochiaan, de heer Louis Frequin.
Vele parochianen zullen zich hem nog herinneren als een
bijzondere, markante figuur. In deze preek vertelde de heer
Frequin een verhaal dat ik als een typisch voorbeeld van
Mariaverering niet onvermeld wil laten. De heer Frequin heeft
tijdens de oorlog gevangen gezeten in diverse interneringskampen.
Hij toonde de aanwezigen een rozenkrans gemaakt van touw; deze
rozenkrans was gemaakt door katholieke gevangenen van het
kamp Vught. Hij sprak over gebedsverhoring door het bidden van
de rozenkrans tijdens deze tragische oorlogsomstandigheden.
Aan de oudste dochter van de heer Frequin is gevraagd: wat was
deze gebedsverhoring waar Uw vader over sprak? Zij vertelde toen
het volgende: Mijn vader zou worden gefusilleerd; de
voorbereidingen daartoe waren reeds in gang gezet. Tijdens het
bidden van de rozenkrans zag mijn Vader, als in een afscheidsvisioen, zijn vrouw en kinderen. De executie ging de volgende dag
- om onbekende redenen - niet door.
De heer Frequin heeft dit altijd gezien als een gebedsverhoring
door het bidden van de rozenkrans. De gevangenen baden niet om
materiële zaken; voor hen was het Rozenkransgebed slechts een
opgang naar boven en om te kunnen volhouden.
Hij spoorde de aanwezigen ook aan om in de Mariakapel te komen
bidden, niet alleen tijdens moeilijke momenten, maar ook om te
danken voor al het goede dat ons wordt geschonken.
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HOOFDSTUK 6
Tijdperk van Pastoor Fons Kanters 1974 - 2000
EINDE VAN EEN TIJDPERK
Na de dood van Pastoor van Helvoirt viel er een geweldige leegte
in de parochie
Berg en Dal. Pater Ben Ditters, oud-Brazilie
Missionaris, heeft de leegte op voortreffelijke wijze opgevuld en
overbrugd tot er een nieuwe pastoor werd benoemd.
De opvolger van pastoor van Helvoirt kwam uit dezelfde M.S.C.structuur als zijn voorgangers. Hij was eerst leraar geweest aan de
apostolische school te Tilburg en daarna kapelaan in het ZuidLimburgse mijnengebied. Het was Pater Fons Kanters, redelijk
jong en zeer enthousiast. Hij was muzikaal en had een speciale
belangstelling voor de liturgie, gepaard aan zorg voor een goede
preek. Hem wachtte een kostbare erfenis enerzijds terwijl
anderzijds de tijd niet zonder problemen was.
In zijn eerste preek tijdens zijn
installatie memoreerde pastoor Kanters
zijn voorganger, pastoor van Helvoirt,
die vele jaren in Berg en Dal de
onvermoeibare gangmaker was geweest
en die een onvergetelijke indruk had
nagelaten.
Het was dan ook duidelijk dat pastoor
Kanters zich bewust was dat hij een
zware taak op zich nam.
Net als zijn voorgangers was pastoor
Kanters een actief zielzorger met een
visie voor het nu en de toekomst,
zorgen voor de eigen parochianen en
voor degenen die vaak naar Berg en
Dal kwamen om de Eucharistie te
vieren.
Met name tijdens zijn eerste jaren als pastoor, toen zijn
gezondheid nog weinig of niets te wensen overliet, was hij een
priester met visie waaruit echte ziel zorgelijke bewogenheid sprak;
de toekomst van de parochie van Berg en Dal boeide hem.
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Op verzoek van het kerkbestuur legde pastoor Kanters zijn visie
voor de directe toekomst vast in een nota.
Deze nota werd uitgangspunt voor uitvoerige discussies in het
kerkbestuur met concrete plannen voor een nieuw beleid, gericht
op de toekomst. Het kerkbestuur hoopte deze plannen en
structuren te kunnen inzetten in de Berg en Dalse
geloofsgemeenschap, zulks ondanks de vele sombere geluiden
over deconfessionalisering en teruglopend kerkbezoek.
Onder het beleid van pastoor Kanters werd een parochiebestuur
en een parochieraad opgericht, als vervanger van het aloude
kerkbestuur. In de praktijk bleek dat een kerkbestuur op twee
manieren kon functioneren: sterk zelfstandig met geringe binding
naar de parochiegemeenschap of in samenhang met diverse
groepen uit de parochiegemeenschap. Het was met name de
toename van door lekenarbeid ondersteunde activiteiten in de
parochie die vroeg om een andere begeleiding.
Dit resulteerde in 1980 uiteindelijk in een voorlopige parochieraad
om in samenhang met het kerkbestuur te komen tot een nieuwe,
door de bisschop voorgestane, bestuursvorm in de parochie. Deze
bestuursvorm moest uiteindelijk resulteren in een parochiebestuur
en een parochievergadering. Veel parochianen voelden zich nl.
steeds meer betrokken bij parochiewerkzaamheden en wilden
hiervoor ook verantwoordelijkheid dragen.
Een ander zorgelijk punt was dat het aantal beschikbare priesters
sterk verminderde en pastores onmogelijk alle taken konden
vervullen. Het dagelijks bestuur van de parochie heeft nu de
naam: parochiebestuur en wordt door de bisschop benoemd.
Het eerste nieuwe parochiebestuur bestond uit:
Pastoor Fons kanters, voorzitter
De heer W. Verheul, vice-voorzitter
Mevr. M. ten Have,secretaresse
De heer J. Wennekes, penningmeester
Zuster Paula Hermans, lid
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De parochieraad werd gevormd door leden uit alle werkgroepen
van de parochie. De voorbereidingen die tot dit resultaat hebben
geleid zijn langdurig, intensief en enerverend geweest.
Op Zondag, 13 November 1983 vond tijdens de Eucharistieviering
de installatie van parochiebestuur en parochieraad plaats en werd
er een officiële felicitatiebrief van Mgr. Bluyssen voorgelezen met
gelukwensen voor de nieuw ontstane bestuursvorm in de parochie
O.L. Vrouw van het H. Hart te Berg en Dal.
Parochieblad. Op initiatief van de parochieraad werd in het begin
van de tachtiger jaren een werkgroep gevormd die de regelmatige
verzorging van een parochieblad op zich zou nemen. Hun taak was
de parochianen en de vaste bezoekers te informeren over alles
wat zich afspeelde in de geloofsgemeenschap van Berg en Dal.
Gespreksgroepen. Ook het opstarten van gespreksgroepen in de
jaren 1983/1984 genoot grote belangstelling van de parochieraad.
Niet alleen praten in de ruimte, maar zinnig bezig zijn met
bepaalde onderwerpen. Er waren verschillende thema‟s waarover
gedurende een viertal avonden met elkaar kon worden gesproken
en waaraan veel parochianen hebben deelgenomen, zoals een
Bijbelgroep
Geloofsbeleving in de praktijk
Gelovig opvoeden
Ouderen in de kerk van nu
Kernbewapening

Er was zelfs een meditatiegroep.
Voor al deze gespreksgroepen waren gespreksleiders zoals pastoor
Kanters, pater Heckman, en de zusters Ancilla, Theodora en
Marietta.
Onder leiding van Pastoor Kanters die - na het vertrek van pater
Joop Jansen (parochie-assistent) en na het overlijden van
kapelaan Abswoude - de enige priester was in de parochie werden
verschillende werkgroepen opgericht zoals een
Ziekencomité
Liturgiegroep
Steungroep Wereldkerk
Conciliaire procesgroepen
Gezinsvieringen
Actie gezinsbijdrage
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Bij al deze groepen had pastoor Kanters de supervisie waarbij hij
naast persoonlijke inbreng een grote mate van vrijheid gaf. Er
waren ook grote zorgen zoals de vergrijzing van de parochie en
het teruglopen van het kerkbezoek van ongeveer 1400 tot 250
mensen.
Waren deze zorgen er mede oorzaak van dat de gezondheid van
pastoor Kanters, getroffen door meerdere herseninfarcten, sterk
achteruitging? Hij was steeds minder bestand tegen stress
waardoor hij bij vergaderingen steeds vaker verstek moest laten
gaan. Maar op Zondag 26 Sept. 1999 werd met een plechtige
Eucharistieviering en een daarop volgende feestelijke receptie het
feit gevierd dat pater Kanters 25 jaren geleden naar de parochie
van Berg en Dal kwam en de taak van pastoor op zich nam. Hem
werd een cadeau, op zijn verzoek ten behoeve van het Liliane
fonds, tot een totaal bedrag van fl. 9.376,88 aangeboden. In zijn
dankwoord sprak pastoor Kanters van een spetterend feest.
Uiteindelijk werd de taak van pastoor Kanters hem toch te zwaar
en besloot hij derhalve zijn functie neer te leggen.
De Provinciaal van de Congregatie waartoe pastoor Kanters
behoorde liet het parochiebestuur weten geen opvolger voor hem
te hebben en de verantwoordelijkheid voor onze parochie niet
langer op zich te kunnen nemen. Als consequentie hiervan werd de
parochie dan ook teruggegeven aan het bisdom.
Op 30 April 2000, in de Paastijd, hebben wij als parochianen
afscheid genomen van pastoor Kanters en zijn huisgenote
Zr. Margreet. In een plechtige Eucharistieviering nam de parochie
– niet zonder emotionele gevoelens – afscheid, niet alleen van
pastoor Kanters en Zuster Margreet, maar ook van de
Missionarissen van het H. Hart. In 1928 waren zij vanuit het
missiehuis de Wychert begonnen met de Rectoraatskerk, die in
1949 parochiekerk werd.
Gedurende al die jaren hebben de paters M.S.C.in de personen van
pater Okhuyzen, pastoor v.d. Bergh, pastoor van Helvoirt, pastoor
Kanters en anderen de parochiegemeenschap van Berg en Dal
gediend en daaraan hun beste krachten gegeven.
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Op 30 april 2000 werd deze verbondenheid van 70 jaren met onze
parochie afgesloten.
Een tijdperk kwam ten einde, een tijdperk dat zeker niet zonder
bijzonder grote betekenis is geweest voor de Berg en Dalse
gemeenschap.
Inmiddels werden er veel pogingen ondernomen om voor pastoor
Kanters en zuster Margreet een goede, nieuwe woongelegenheid te
vinden. Deze werd tenslotte gevonden in het Brabantse Nuland
waar pastoor Kanters met prima verzorging van zuster Margreet
nog vele jaren hoopte gelukkig te zijn.
Helaas heeft het niet zo mogen zijn en hebben zij slechts kort van
hun nieuwe huisvesting kunnen genieten. In Juli werd pastoor
Kanters opnieuw getroffen door een herseninfarct en opgenomen
in het ziekenhuis te Breda.
Na een korte periode echter moest
hij worden opgenomen in het
verzorgingshuis Notre Dame te
Tilburg.
Helaas genas pastoor Kanters niet
meer en is hij het Beloofde Land
binnengegaan.
Hij stierf op 26 Maart 2001.
Op 30 Maart werd een plechtige
uitvaartdienst gehouden te Tilburg
en ‟s middags hebben we in de
kerk van Berg en Dal met een
.korte dienst afscheid genomen van
pastoor Kanters die gedurende
25 jaren onze parochie had gediend.
Daarna hebben we hem begraven
op het kerkhof van de parochie aan
de voet van het Kruis naast zijn
voorganger, pastoor van Helvoirt.
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Hoofdstuk 7
Interim Periode
Vanaf het afscheid van pastoor Kanters op 30 April 2000 en de tijd
dat de parochie derhalve geen pastoor had, was het voor
parochiebestuur en parochievergadering een moeilijke tijd. Heel
lang bestond er grote onzekerheid of het bisdom iemand zou
benoemen in de vacature van pastoor in onze parochie.

Gedurende bijna twee jaren hebben vooral parochiebestuur met
secretaris Zr. Guiseppe Peters, penningmeester G.F. Mientjes,
leden, mevrouw W. Hubbers en Broeder John Versluys onder
leiding van de vicevoorzitter drs. Theo J.G.M. van Steen - in
samenwerking met parochieraad - getracht deze leemte op te
vullen. Vele priesters uit de omgeving, die zijn voorgegaan in de
Zondagse Eucharistievieringen, zijn wij dan ook veel dank
verschuldigd. Dit geldt ook voor de leden van de liturgiegroep die
de dienst verzorgden als er geen priester was. Er waren veel
vrijwilligers die door hun inzet en zorg onze parochiegemeenschap
hebben gedragen in deze moeilijke tijd. Voor hen allen geldt de
tekst uit I Samuel 3: 2-4: "De Godslamp is niet gedoofd in
JAHWEH‟s heiligdom, waar de ark van God stond."
Een nieuw begin
Tijdens een feestavond voor alle medewerkers van de parochie,
eind Juni 2001, deelde de heer Theo van Steen, vice-voorzitter van
het parochiebestuur mede, van het bisdom „s-Hertogenbosch
bericht te hebben ontvangen van de benoeming per 1 December
2001 van een nieuwe pastoor voor de parochie in Berg en Dal.
Het betrof Pastoor R.J.M. Kerssemakers, tot dat moment deken
van Bladel en pastoor van Hapert, Hoogeloon en Casteren.
De officiële installatieplechtigheid van pastoor Kerssemakers zou
plaats hebben op Zondag 2 December 2001 tijdens een plechtige
Eucharistieviering, waarin Mgr. Lescrauwaet msc, zou voorgaan.
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Hoofdstuk 8
Nieuwe Parochie De Verrijzenis
Pastoor R.J.M. Kerssemakers 2001 - 2009
Pastoor Kerssemakers, de eerste benoeming vanuit het bisdom
‟s-Hertogenbosch, zal het boek weer openslaan, het verhaal
vertellen van de Levende Heer, het Brood met ons breken,
huwelijken inzegenen, onze kinderen dopen, onze zieken en
stervenden bijstaan, onze doden begraven en helpen met het
verwerken van het rouwproces.
Pastoor Kerssemakers werd niet
alleen geïnstalleerd als Pastoor
van onze parochie, maar werd
tegelijkertijd
benoemd
tot
Deken van het Dekenaat Rijk
van Nijmegen.
De parochie O.L. Vrouw van het
H. Hart had na bijna twee jaren
weer een pastoor.
Er is veel onzekerheid wanneer we naar de toekomst kijken, maar
zeker is dat er zal worden gestreefd om onze kerk te blijven
bedienen.
Gedurende een periode van circa 2 jaren zijn er verkennende
gesprekken gevoerd om te solderen of een samengaan van de
parochies O.L.V. van het H. Hart Berg en Dal en De Meerwijk Heilig
Landstichting levensvatbaar zou kunnen zijn. Ook is er nog een
poging ondernomen de Beekse parochie (Bartholomeuskerk) te
betrekken, maar daar werd niet enthousiast op gereageerd. In het
proces, onder leiding van Co Broekhuizen van het bisdom, werden
ook
enkele
informatieavonden
voor
de
parochianen
gereorganiseerd. Hierbij bleek hoe groot de betrokkenheid van de
parochianen was, want veelal op emotionele gronden zag men een
samengaan nog niet zo voor de hand liggen.
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Eind 2007 kwam het proces in een stroomversnelling, want de
nieuwe parochie De Verrijzenis moest per 1 januari 2008 worden
geeffectueerd.
In
zo‟n
proces
van
samengaan
is
de
bestuurssamenstelling altijd een cruciale factor. Zo ook in dit
geval. Van de zittende bestuursleden waren er een aantal die niet
in het nieuwe bestuur wilden terugkeren. Uiteindelijk werd op
maandag 17 december 2007 de knoop doorgehakt. Er kwam een
voorzitter van buiten de 2 parochies (hij kerkte wel regelmatig in
Berg en Dal) en de functies van secretaris en penningmeester
werden het eerste jaar dubbel bezet in verband met de overgang
en continuïteit. Dit geheel onder leiding van Pastoor Roland
Kerssemakers.
1 januari 2008 van start
Het bisdom had de keuze van de parochienaam en de benoeming
van de bestuursleden binnen enkele dagen afgerond, zodat de
nieuwe parochie De Verrijzenis officieel per 1 januari 2008 van
start kon. Toen begon de puzzel van hoe van 2 eenheden een
nieuw verband te smeden. De inauguratie van Roland
Kerssemakers als pastoor vond plaats op zondag 13 januari 2008
in de Heilig Landstichting, terwijl de feestelijke receptie
aansluitend in de kerk van Berg en Dal plaatsvond. Tijdens de zeer
krappe tijd van voorbereiding leverde dat uiteraard wat
spanningen op; de samenstelling van één groot gemeenschappelijk
koor voor de opluistering van de viering, volgens welke formule
vieren we feest, verzorgd door vrijwilligers of door een
professionele cateraar.
Kortom veelal aardse zaken waarover commotie ontstond.
Op de achtergrond speelde het verschil in aansturing door de
pastores en de rol van vrijwilligers hierin een belangrijke rol. Bij
gemeenschappelijke activiteiten werden de opvattingen uit de
“oude” parochies als referentiekader gebruikt, waardoor er nogal
eens verschil van inzicht ontstond. Zoals over de invulling van
secretariaatszaken en de vraag of voor het vrijwilligersfeest nu wel
of niet de partner ook wordt uitgenodigd. De betrokkenheid bij de
aanwezig begraafplaatsen was ook verschillend; in Berg en Dal een
begraafplaats in eigen beheer van de parochie, in Heilig
Landstichting staat deze op afstand van het parochiebestuur.
-42-

Uiteraard ontstonden er ook signalen van toenadering, zoals het
delen van eenzelfde dirigent voor koren, gebruikmaken van de
spreiding in tijdstippen van de H. Mis. Alhoewel een verschuiven
van de mistijden op zondag, zodat de pastoor in de kerken van
beide locaties de Mis op kon dragen niet lukte. Een hoogtepunt
waren de parochiereizen. In 2008 was er zowel de reeds langer
bestaande parochiereis, dit jaar naar de streek waar Luther actief
was alsook de pelgrimsreis naar Lourdes.
Turbulent jaar 2009
Rond de jaarwisseling kwam het bericht van het bisdom dat Roland
Kerssemakers benoemd was tot deken/pastoor van St. Anthonis.
Dit overviel zowel de parochianen als de bestuursleden dat dit qua
timing hoogst ongelukkig was. Er volgde een periode met Cyrus
van Vugt als waarnemend pastoor, die ook pastoor bleef in de
Mariageboortekerk. Dit betekende dat er periodiek gepuzzeld
moest worden om de weekendbezetting rond te krijgen. Daarnaast
kwam de restauratie van de kerk van Heilig Landstichting, na jaren
van voorbereiding, in de fase van uitvoering. Als klap op de
vuurpijl werden ook de verkenningen voor de volgende fusie in
Oost-Nijmegen opgestart. Na een aantal gesprekken met het
bisdom waarin de noodzaak tot een spoedige benoeming van een
nieuwe pastoor werd bepleit kwam het bericht af van de
benoeming van Norbert Swagemakers. Met ervaring in
fusieprocessen.
(bovenstaand verhaal is ingekleurd door de toenmalige vice-voorzitter, Herman
Meeuwissen)
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Hoofdstuk 9
Van samenwerking tot fusie en wat heeft ons dat gebracht

Bij een jubileumviering hoort vanzelfsprekend een terugblik op
voorbije jaren waarin lief en leed gedeeld werd. Dat is voor een
parochiegemeenschap niet anders. Juist voor een hechte
gemeenschap is het een continuproces, het terug kijken om te
leren van wat achter ons ligt. En als we dan terugkijken dan is het
overduidelijk dat samenwerking en fusies tussen en met andere
parochies in alles bepalend zijn geweest voor de situatie waarin de
parochie O.L.V. van het Heilig Hart zich nu bevindt.
Het verhaal van samenwerking is niet iets van de laatste jaren
want in het jaar 2000 werd er al een intentieverklaring tot
samenwerking getekend tussen de parochiebesturen van de van
Meerwijk parochie (H. Landstichting) en de parochie van het Heilig
Sacrament in de wijk Brakkenstein in Nijmegen. De in 2001
aangetreden pastoor R.J.M. Kerssemakers van de Parochie O.L.
Vrouw van het Heilig Hart stond positief in dat traject van
samenwerking en nam vanaf die tijd ook deel aan de
besprekingen. Uiteindelijk werd eind 2004 de samenwerking met
de Sacramentsparochie op aandringen van het bisdom beëindigd.
De samenwerking tussen de O.L.V. van het Heilig Hart- en de van
Meerwijkparochie kreeg op dat moment wel de zegen van de
bisschop en de nieuwe parochie de Verrijzenis werd een feit.
In de jaren die daarop volgden werd ook bij de bisdomsstaf
duidelijk dat de ontkerkelijking grote gevolgen zou hebben voor de
uitoefening van het pastoraat. Er was sprake van een afnemend
kerkbezoek, weinig tot geen roepingen, de vergrijzing onder de
kerkelijk actieve parochianen en een overcapaciteit aan
kerkgebouwen noopten tot nieuw beleid.
Daardoor kwam een megaoperatie op gang waarvan de kaders
werden samengevat in een notitie van bisschop Mgr. Hurkmans
getiteld “Groeien in geloof, geloven in groei‟ met als ondertitel „De
nieuwe parochie: nieuwe kansen voor onze kerk‟ (juni 2009
uitgave bisdom). In die notitie werd de richting aangegeven die de
bisschop noodzakelijk achtte om weer te komen tot een vitale,
aantrekkelijke en uitnodigende geloofsgemeenschap rondom Jezus
Christus.
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In het plan van het bisdom zouden er van alle parochies in het
dekenaat Nijmegen uiteindelijk drie overblijven: Nijmegen I
(Midden), Nijmegen II (West) en Nijmegen III (Zuid). De notitie
van het bisdom leidde tot overlegvergaderingen van delegaties van
de betrokken parochies, ook al omdat in onze parochies „het water‟
al tot aan de lippen gestegen was. Want de pastorale eenheid
Heilige Drie-eenheid en de Emmaus-parochie hadden geen pastoor
en pastoor Rabou van de Verrijzenis parochie wilde een stapje
terug doen gezien zijn leeftijd.
Deze situatie leidde tot het overleg met het bisdom om het
fusieproces tussen de betrokken parochies in Nijmegen III te
versnellen. De bisschop stond hier positief tegenover en dat had
tot gevolg dat per 1 januari 2010 pastoor Norbert Swagemakers
tot pastoor werd benoemd voor al die afzonderlijke parochies.
Hij kreeg daarbij de opdracht om „in goede samenwerking met de
parochianen, de besturen en de collega‟s in het pastoraat
vruchtbaar pastoraal werk te verrichtten tot geluk en heil van de
gelovigen‟. Vanwege de bijzondere situatie in het dekenaat
Nijmegen kreeg de pastoor als specifieke taak als opdracht de
samenwerking tussen de parochies van de beoogde nieuwe
parochie uit te bouwen en mede de vorming van de nieuwe
parochie tot stand te brengen.
Tot de beoogde nieuwe parochie behoorden de Emmausparochie
(O.L.V. van Lourdes- en Groenestraatkerk), de pastorale eenheid
Heilige Drie-eenheid (Sacramentskerk, Antonius Abt/Petrus en
Pauluskerk in Hatert en de H. Pauluskerk in Grootstal/Hatertse
Hei) en
daarnaast maakte ook de Verrijzenis parochie
(Cenakelkerk Heilig Landstichting en de kerk O.L.V. van het Heilig
Hart te Berg en Dal) deel uit van deze nieuwe parochie.
Een geweldig complexe situatie waar veel geduld, inzichtelijk
vermogen en wijsheid aan te pas moest komen om de
samenwerking uit te doen monden in een algehele fusie.
Dank zij de inspanningen vanuit alle geledingen van de
verschillende betrokken parochies kon Mgr. Hurkmans het decreet
ondertekenen waarin werd vastgelegd dat per 1 juni 2012 de
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nieuwe parochie met de naam Parochie Heilige Drie-eenheid,
formeel werd gesticht.
Uit de brief van Mgr. Hurkmans

Later voegden zich bij de parochie nog de Antonius Abt parochie in
Malden en, omdat Nijmegen II niet doorging, werd ook de
Johannes en Jacobusparochie in Dukenburg (Ontmoetingskerk)
ingedeeld in de nieuwe parochie Heilige Drie-eenheid.
Daarop volgde de installatie van pastoor Norbert Swagemakers
door Mgr. Hurkmans op 15 september 2012. Het was een goede
en feestelijk viering waarin vrijwilligers van de verschillende
kerklocaties samen gestalte gaven aan het begin van een nieuwe
geloofsgemeenschap.
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Hoofdstuk 10
Pastoor Norbert C.M. Swagemakers
Pastoor van de Parochie Heilige Drie-eenheid
1 januari 2010 - heden
Het pastoraal team staat onder
leiding
van
pastoor
Norbert
Swagemakers. Sinds 1994 werkte
pastoor Swagemakers als priester is
verschillende
parochies
van
het
bisdom „s-Hertogenbosch. Als eerste
in de parochie Binnenstad in Tilburg,
waarna een benoeming volgde in de
parochie Petrus en Paulus en korte
tijd ook de parochie Margaretha Maria
à la Cocq eveneens in Tilburg. Van
2000-2010 was hij werkzaam in de
parochies in Schijndel.
In 2010 werd hij benoemd in Nijmegen, Heilig Landstichting en
Berg en Dal met als opdracht te komen tot de beoogde nieuwe
parochie in Nijmegen-Zuid. Op 1 juli 2012 werd hij pastoor
benoemd van de parochie Heilige Drie-eenheid. De pastoor is
voorzitter van het parochiebestuur. Als pastoor is hij uiteraard
aanspreekpunt voor de hele parochie. Binnen het pastoraal team is
pastoor Swagemakers het eerste aanspreekpunt voor de
kerklocatie O.L.V. van het Heilig Hart te Berg en Dal.
Pas dan begint het samengaan echt vorm te krijgen. Een
parochiebestuur bestaande uit personen van de verschillende
locaties. De discussies onder elkaar over het te voeren pastoraal
en bestuurlijk beleid. Willen we de liturgische praktijk, zoals
gebruikelijk in de verschillende locaties, gaan standaardiseren,
willen we werkgroepen integreren, willen we kerken afstoten,
willen we parochianen laten wennen aan het idee dat er maar één
centrale kerk is.
Hoe gaat het met het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, hoe
verloopt de communicatie, hoe zit het met de financiën, moet het
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bestuur de arbeidsvoorwaarden gelijk trekken, wat met betrekking
tot de Kerkbalans, kiezen we voor een centraal of een decentraal
secretariaat, is een vrijwilligersbeleid noodzakelijk, teveel vragen
om op te noemen. En tóch, in de loop van de achter ons liggende
jaren tussen 2012 en het heden is er veel gebeurd en zijn er veel
hobbels genomen. Er zijn gesprekken geweest met werkgroepen,
met deskundigen, met parochianen tijdens koffieontmoetingen,
met de koren, de acolieten en misdienaars, kosters, de
schoonmaak- en bloemsier- en kerkonderhoud groepen, met
mensen in het overleg Parochieberaad en met het pastorale team.
Al dit overleg, waarbij juist het luisteren naar elkaar van groot
belang was en is om te begrijpen waar het voor de ander werkelijk
om te doen is, heeft geleid tot wat we gingen noemen het beleid
„Rondom de Toren‟. Het inzicht is gegroeid dat een grote mate van
centralisering bij parochianen weerstanden oproept b.v. tegen het
moeten opgeven van de zelfstandigheid. Vaak werd dat
geformuleerd als verlies van de eigenheid, de eigen identiteit,
maar ook als verlies van de zeggenschap over eigen vermogen,
middelen en gebouwen leidde tot onbegrip en afhaken van
parochianen. Dit proces heeft ook in Berg en Dal zijn sporen achter
gelaten, maar tot op de dag van vandaag is een grote groep
parochianen nog steeds actief om „de kerk‟ open te houden terwijl
men weet dat er een moment zal komen dat aan het verder
opgaan in de grote parochiegemeenschap uiteindelijk niet te
ontkomen is. Maar nu even niet.
Pastoraal gezien stonden in de afgelopen jaren in onze parochie
drie aspecten centraal: als eerste samen een gemeenschap
bouwen rond de Verrezen Heer, als tweede het aspect dat de
gemeenschap van gelovigen zo lang mogelijk in een eigen
kerkgebouw hun kerkelijke thuis moet kunnen vinden.
Als derde aspect prioriteit geven aan het stimuleren van processen
die revitalisering beogen van de actieve parochianen binnen die
gemeenschappen. Daarbij zal uiteraard zoveel mogelijk rekening
gehouden dienen te worden met datgene wat leeft in die
gemeenschappen en de mogelijkheden die er zijn. De locatieraden
onder leiding van de locatie-coördinatoren, het parochiebestuur en
het pastorale team zullen in goed overleg met de parochianen de
komende jaren zicht houden op en zich blijven inzetten voor het
proces van een steeds verdergaande samenwerking. Pastoraal is
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van
belang
dat
we
samen
op
weg
gaan
als
geloofsgemeenschappen door van elkaar te leren, samen te dienen
en te vieren. De achter ons liggende jaren zijn zoveel mogelijk de
krachten
gebundeld
door
de
organisatiestructuur
te
vereenvoudigen. Voor het informeren van de parochianen van de
geloofsgemeenschap, ook voor Berg en Dal, werd het parochieblad
Triptiek en een centrale website ontwikkeld waarin ook oog is voor
de activiteiten in en rond de Kerk O.L.V. van het Heilig Hart. Voor
de parochianen zijn de lijnen lekker kort omdat de pastoor is gaan
wonen in Berg en Dal, in de pastorie naast de kerk. En de pastoor
is blij met zijn plek onder de gelovigen rondom de toren van de
O.L.V. van het Heilig Hartkerk, wat willen we nog meer. Over de
toekomst van deze kerk kunnen we niet al teveel zeggen, de
uitgangspunten die het parochiebestuur met betrekking tot het al
dan niet sluiten van een kerklocatie hanteert is ook op Berg en Dal
van toepassing. De vragen blijven zich jaar in jaar uit aandienen:
Zijn er nog voldoende vrijwilligers om de vieringen waar te kunnen
maken, komen er in alle redelijkheid nog gelovigen ter kerke, kan
de parochiegemeenschap de financiën nog opbrengen voor het
onderhoud van de kerk en als laatste natuurlijk ook de vraag of
het pastoraal team de „workload‟ nog aan kan. De komende jaren
zal het parochiebestuur dan ook keuzes niet uit de weg gaan. Op
dit moment mogen we echter trots en met name dankbaar zijn
voor de verworvenheden van de afgelopen jaren. Dankbare
gevoelens enerzijds naar onze vrijwilligers en parochianen van de
O.L.V. van het Heilig Hart geloofsgemeenschap en anderzijds
dankbaar voor alle inspanningen die men zich heeft getroost om
de ontwikkeling van de nieuwe parochie Heilige Drie-eenheid
mogelijk te maken.
We willen eenieder dan ook van harte feliciteren met dit jubileum
en Gods zegen vragen voor de komende jaren.
Gerard Jansen, Tot 1 januari 2017 lid Parochiebestuur H. Drie-eenheid.
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ALGEMENE INFORMATIE
Oude Kleefsebaan 123,

6572 AK Berg en Dal

Algemeen secretariaat:

Hatertseweg 111 , 6533 AD Nijmegen
024 355 36 30
parochiecentum@h3eenheid.nl
www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl

Tijden van vieringen
Door de week:
Weekend:

Kerk O.L. Vrouw van het H. Hart

donderdag 09:30 uur in de Mariakapel
Zondag 10:30 uur

Koren
Het Gemengd Koor is actief sinds de oprichting in 1970. Het telt
ruim twintig leden die onder leiding staan van dirigent Denise
Jonker-Termont en organist Ans Rademaker-van Steen. Het koor
zingt in de regel op de eerste zondag van de maand. Onder het
repertoire vallen meerstemmige missen, en kerkelijke gezangen,
voornamelijk uit de bundel Gezangen voor Liturgie.
Bij uitvaarten zingt het Gemengd Koor o.l.v. Frans Geertsen
Kamerkoor Kallíope is begonnen als jongerenkoor. Het koor
bestaat in 2017 vijfentwintig jaar en heeft achtentwintig leden.
Dirigent is Frank Litjens. Kallíope heeft een uitgebreid repertoire
met veel klassieke koorwerken. Twee tot drie keer per jaar wordt
een concert gegeven. Elke tweede zondag van de maand verzorgt
Kallíope de muzikale omlijsting van de eucharistieviering.

Misintenties
Kunnen telefonisch worden opgegeven maar ook door daartoe
bestemde enveloppen die in de kerk aanwezig zijn.
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Werkgroepen
Door de fusie maakt de kerklocatie deel uit van een grotere
parochie waarin heel wat werkgroepen actief zijn zoals parochieadministratie, werkgroepen die zich richten op jonge gezinnen,
jongeren, zieken en ouderen. In de kerk is iedere donderdag en
zondag een eucharistieviering waarna koffie en thee wordt
gedronken in de parochiezaal.
Kosters,
lectoren,
collectanten,
leden
die
zorgen
voor
bloemversiering, leden die zorgen voor het onderhoud van de
gebouwen, plein en tuin.
Berg en Dal kent een actieve KBO.

Kerkhof
De begraafplaats van Berg en Dal ligt aan de Kerstendalseweg, in
een mooi stukje natuur. Het is dagelijks geopend. Het onderhoud
wordt wekelijks gepleegd door vrijwilligers. De administratie wordt
zorgvuldig bijgehouden.

Financiering
De kerklocatie OLV v/h Heilig Hart maakt deel uit van de parochie
Heilige Drie-eenheid. De parochie beheert de financiën waarbij in
principe iedere kerklocatie zorgt voor de eigen benodigde
middelen.
Voor de inkomsten is de parochie geheel afhankelijk van
misstipendia, collecten en kerkbijdrage. Het is gunstig om een
schenkingsakte (gratis) op te maken, waarbij u vijf jaar een
bepaald bedrag overmaakt, wat voor u aftrekbaar is van de
belasting. U schenkt bijvoorbeeld € 200. Door belastingaftrek
betaalt u in wezen € 100. Dit betekent een gunstig effect voor u en
voor de parochie.

Rekeningnummer:
NL94 ABNA 0236 5546 t.n.v. Parochie Heilige Drie-eenheid,
Verrijzenis te Heilig Landstichting.
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Dit boekje is samengesteld door Theo J.G.M. van Steen met behulp van de
geschiedschrijving van mevrouw G.C. van Dieben-Brügemann t.g.v. van
het 75-jarig bestaan van de Parochie Berg en Dal in 2002. Bijdragen van
oud-vice-voorzitter H. Meeuwissen van de Parochie De Verrijzenis en van
de heer G.J.M. Janssen, bestuurslid tot heden van de Parochie H. Drieeenheid.
Foto‟s uit archiefbeelden en foto‟s van Geert Timmer en Jan Lauret.
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