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De HEER zei tot Abram: ‘Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie 
naar het land dat Ik u zal wijzen’ (Gen. 12, 1) 

 

 
Avontuur van geloof, weg van vertrouwen  
 
 
Een stem die roept 
 
Met de aankondiging van de sluiting van de Joanneskerk staan voor een grote geestelijke 
uitdaging, die voortkomt uit een roep van de Heer: “De HEER zei tot Abram: ‘Trek weg uit uw 
land, uw stam en uw familie naar het land dat Ik u zal wijzen’ “(Gen. 12, 1). De roeping om als 
gemeenschap weg te trekken uit de Joanneskerk betekent niet het einde van de 
geloofsgemeenschap die vanuit de Joannesparochie is ontstaan, maar betekent een roeping om - 
naar het voorbeeld van Abraham -  weg te trekken uit het oude vertrouwde en op weg te gaan 
naar een nieuw plek die God zal wijzen.  het is dus een reng om een weg van 
geloofsgehoorzaamheid te gaan.  
 
Ieder voormalige parochie in de huidige fusieparochie wordt geroepen en opgeroepen om te 
investeren in de nieuwe Jozef. Voor ieder geldt de bijbelse roeping om weg te trekken uit het 
oude land (‘Ur van Chaldeeën’) en op weg te gaan naar een plek die God zal aanwijzen (het 
beloofde land in Kanaän). Deze trektocht is niet het einde van een gemeenschap, maar een 
allesomvattende verhuizing. Het is een dynamiek die voortkomt uit een roep van God en die er 
om vraagt aanvaard en omarmd te worden in geloof (vertrouwen). Uiteindelijk zal Paulus van 
Abraham zeggen: ‘Het geloof is Abraham als gerechtigheid aangerekend’. Een geloof dat 
vertrouwen en overgave betekent, een geloof dat vraagt om je van alles te onthechten en je alleen 
aan God en zijn Woord te hechten.  
 
In concreto betekent dit voor de Joannesgemeenschap heel erg veel. Want de roeping die ze 
krijgt, is er een om in kracht van Gods Woord een nieuwe kerkgemeenschap voort te brengen. 
Hoe? Door de gaven van geloof, hoop en liefde die de h. Geest in ons hart uitstort, vrucht te laten 
dragen in een nieuw plan van God. Ook als het betekent dat ‘een Ander u zal omgorden en u 
voeren waarheen gij niet wil’ (1 Petr.) 



De Joannesgemeenschap wordt dus geroepen om ‘op reis’ te gaan naar het land dat God zal 
wijzen (geloofsweg van Abraham en Mozes). Ze wordt opgeroepen om te geloven dat zij in dat 
nieuwe land vruchtbaar zal zijn (vgl. de belofte van talrijke nakomelingen aan Abraham; belofte 
van geestelijke vruchtbaarheid). Het is één groot geloofsavontuur om met de 
Joannesgemeenschap weg te trekken en te ‘verhuizen’ naar een nieuwe plek waar het 
geloofsleven opnieuw geplant mag worden. 
 
 
Gelaagde roeping 
 
Deze Abrahamitische roeping om naar God te luisteren en Hem gehoor te geven door op weg te 
gaan is een christelijke roeping: want het is een roeping om een nieuwe christelijke 
geloofsgemeenschap voort te brengen; het is ook een kerkelijke roeping om Christus in zijn Kerk 
opnieuw voortbrengen in de wereld (‘kerkplanting’). 
Het is tevens een mariale roeping om het Kerk als het lichaam van Christus voortbrengen; het is 
ten ene male ook een priesterlijke roeping: een verzoende en verzoenende gemeenschap 
voortbrengen, en een profetische roeping: ‘Licht van de wereld’ worden door op een nieuw plek 
zichtbaarheid te geven aan de geloofsgemeenschap; tenslotte is het ook een koninklijke roeping, 
omdat we alleen maar een kerkgemeenschap kunnen voortbrengen als we delen in de 
Geestkracht van de Koning der Koningen en met Hem levend in ons midden een getuigenis voor 
de wereld kunnen zijn. 
 
 
Vader- en moederschap 
 
In wat meer theologische termen verwoord, wordt ons gevraagd gestalte te geven aan een 
spiritueel vader- en moederschap in de h. Geest: ons wordt gevraagd een geestelijk proces aan te 
gaan waarin we bijdragen aan het voortbrengen van een nieuwe kerkgemeenschap. Maar 
daarvoor is er een grote eenheid nodig tussen alle lekengelovigen én de ambtsdragers: daartoe 
dienen de twee wezenlijke profielen van de Kerk elkaar aan te vullen, tot een eenheid te komen; 
het gaat om enerzijds het mariale profiel en anderzijds het petrinisch profiel. Het profiel dat 
Maria aan de Kerk geeft wordt ook wel aangeduid met de charismatische/johanneïsche dimensie 
of ook de communautaire dimensie van de Kerk, terwijl het profiel dat de apostel Petrus  aan de 
Kerk geeft ook wel wordt aangeduid met de term hiërarchische/apostolische dimensie. Maria, de 
Moeder van Jezus, staat dan voor het geestelijke moederschap en Petrus, de leider van de 
apostelen,  staat dan voor het geestelijk vaderschap. Uit hun beider geestelijke vruchtbaarheid in 
kracht van de h. Geest wordt de universele Kerk steeds opnieuw geboren als de aanwezigheid 
van Christus in de wereld. Maria is zo Moeder van de Kerk en het herderschap van Petrus wordt 
voortgezet in het apostelambt van de bisschoppen en in het bijzonder van de bisschop van Rome.   
 
 
Beginsel van gelijkheid 
 
Zoals de huidige Joannesgemeenschap geroepen wordt om de oude zekerheden los te laten en 
om in geloof de nieuwe Jozefgemeenschap voort te brengen (geestelijke en pastorale 
vruchtbaarheid), zo wordt ook de huidige Petrusgemeenschap geroepen om de oude Petrus met 
al haar zekerheden los te laten en samen met de andere deelgemeenschappen leven te geven aan 
de nieuwe Jozef; maar ook de Lambertusgemeenschap in Haaren en de geloofsgemeenschap van 
Sint Jans Onthoofding in Moergestel zullen evengoed hun oude zekerheden en patronen moeten 
loslaten om samen met de andere deelgemeenschappen de nieuwe Jozef te ‘baren’.  
Het oude parochiecentrum St. Petrus wordt het nieuwe Jozefcentrum; de oude Petruspastorie 
wordt de ‘Jozefpastorie’. Pastorale diensten en vieringen in Haaren en Moergestel zullen worden 
afgestemd op de behoeften van de nieuwe Jozef. Ook de priesters zullen op een gegeven moment 
naast of dicht in de buurt van het nieuwe Jozefcentrum gaan wonen. Zo kunnen ze meer 
beschikbaar en bereikbaar en zichtbaar zijn en vanuit de Jozefgemeenschap in Oisterwijk ook 
Haaren en Moergestel bedienen.  
 
 
 



Parochievernieuwing 
 
1 juli 2018 is precies 9 maanden na 1 oktober 2017. Dat kunnen we opvatten als een profetisch 
teken dat het plan en de visie van de bisschop, voorbereid door het pastorale team en 
ondersteund door het parochiebestuur, gezegend zal worden en nieuw kerkelijk leven zal 
voortbrengen. Het is uiteindelijke door geloofsgehoorzaamheid dat de broodnodige 
parochievernieuwing kan plaatsvinden. 
 
Daarom lanceert het pastorale team ook het plan om de traditie van “Maria Vreugderijke” op te 
pakken en te vernieuwen. Rond Maria Vreugderijke zullen er catechetische, spirituele en 
liturgische projecten komen. De Mariakapel zal opnieuw ingericht omgevormd worden tot 
nieuwe dagkapel/aanbiddingskapel (nieuwe verlichting en moderne verwarming).  Een 
spiritueel programma in de Meimaand en een historische verdieping (met eventueel 
processie)van Maria Vreugderijke ligt in het verschiet. Het doel is een parochievernieuwing door 
geloofsvernieuwing.  
 
Onder dit alles ligt het pastorale speerpunt van de nieuwe Jozefparochie: het accent komt te 
liggen op een vernieuwd gezinspastoraat, waarmee een vitale kindercatechese, tienerwerk en 
jongrenenpastoraat nauw verbonden zijn.  
 
 
Krachten bundelen 
 
De grondvisie van de nieuwe Jozefparochie is een pastorale visie: het gaat er van nu af de 
krachten te bundelen en het proces van versnippering te stoppen, om ruimte scheppen voor de 
ontplooiing van een wervende geloofsgemeenschap. Deze grotere gemeenschap zal een nieuwe 
zichtbaarheid kunnen geven aan ons geloof in Christus aan onze eenheid in Hem. Hij is Degene 
die ons bindt, in een nieuwe geloofsgemeenschap die niet uniform is, maar gedifferentieerd. 
Eenheid in verscheidenheid.  
Daarom dient heel het geloofsleven van de Joannesgemeenschap ruimte te krijgen om in de 
nieuwe Jozef op te bloeien en zelfs verbreed te worden naar alle deelgemeenschappen toe. Dat 
betekent dat de gebedsgroepen, werkgroepen en initiatieven zullen verhuizen naar de centrale 
kerk en daar ruim baan en ondersteuning krijgen: dagelijkse Mis, kerkelijke getijden, aanbidding, 
lofprijzing, rozenkransgebed, opwekkingskoor en familiekoor, Geloof en Licht, vrouwengroep, 
Alpha-cursus, kinderwerk, Dorcas-depot (indien mogelijk) en andere zaken, maar ten eerste de 
mensen die actief zijn in de liturgie (zoals de kosters, acolieten, misdienaars, lectoren, 
bloemschikkers), mensen die het onderhoud en het interieur van de Joanneskerk verzorgen en 
de gastvrouwen: al deze mensen en al deze zaken zullen in de centrale kerk en in het nieuwe 
Jozefcentrum ondergebracht en ondersteund/opengesteld worden. 
 
Samen met de actieve gelovigen van de Joannesgemeenschap en in overleg met hen zal het 
pastorale team willen komen tot een concreet project van parochievernieuwing die ook een 
geestelijke vernieuwing zal inhouden. 
 
 
 
 
 
 
 


