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Behoefte aan een eigen kerk
Eeuwenlang bestond het huidige kerkdorp Biezenmortel uit een
aantal losse buurtschappen die bestuurlijk bij Udenhout hoorden. Kerkelijk hoorden Udenhout en Biezenmortel bij de parochie van Oisterwijk. In 1722 hebben Udenhout en Biezenmortel
zich daar van afgesplitst. Er was in Udenhout een kapel, later een
schuurkerk en Udenhout kreeg een eigen pastoor. Udenhout
was weliswaar dichterbij dan Oisterwijk maar het was voor de
bewoners van de Biezenmortelse buurtschappen toch een hele
reis om via vaak slecht begaanbare wegen of kerkpaden ter kerke te gaan. De bewoners van de buurtschappen Biezenmortel en
‘t Winkel hadden sterk de wens om een eigen kerk op te richten.
Het werd concreet toen de vrijgezelle grootgrondbezitter en rentenier (Gouden) Willem van Iersel in beeld kwam. Hij woonde in
het grote herenhuis Schoorstraat 2 in Udenhout. Het leek er op
dat Willem tobde met de gedachte dat zijn rijkdom hem in de
weg stond voor een plekje in de hemel. Hij genoot volop van het
leven: dure auto’s, luxe paarden en buitenlandse reizen. Willem
ging zich daarom toeleggen op het financieel
ondersteunen van goede doelen, vooral op
gebied van het geloof en de missie. Willem
had contacten met de Kapucijnen en in de
herfst van 1918 deed hij hen een aanbod:
hij bezat in Helvoirt op ‘t Laar een hoeve ter
grootte van 25 hectare die hij aan de orde
wilde schenken om er een studieklooster
op te bouwen. De Kapucijnen waren erg
content met de aangeboden schenking. Ze
hadden echter wel een bedenking. Elk studieklooster van de Kapucijnen moest namelijk worden voorzien van een openbare kerk.
Aangezien in de omgeving van de boerderij
van Van Iersel weinig mensen woonden, was
de bouwplaats in hun ogen toch niet zo geschikt.
Deze mening werd ook gedeeld door de inwoners van Biezenmortel, die graag hadden gezien dat de Kapucijnen hun studieklooster en
Een vakantiefoto van Willem van Iersel.
kerk in Biezenmortel zouden bouwen. Ze wer-
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den daarin gesteund door hun burgemeester, Henri van Heeswijk.
Onmiddellijk werd een actiecomité gevormd om alsnog te proberen het klooster en met name de parochiekerk te krijgen tussen de
buurtschappen Biezenmortel en ‘t Winkel. De Kapucijnen deelden
Van Iersel tenslotte mede, dat zij met het oog op de zielzorg besloten hadden hun klooster in Biezenmortel te bouwen. Van Iersel zou dan zijn gronden in Helvoirt kunnen ruilen met gronden
in Biezenmortel om deze vervolgens te schenken voor de bouw
van het klooster. Van Iersel was hier echter niet toe bereid. Alleen
als het klooster op zijn grond in Helvoirt werd gebouwd was hij
genegen de bouwgrond te schenken. Intussen was burgemeester
Van Heeswijk druk bezig om in Biezenmortel voldoende aaneengesloten gronden te verkrijgen, onder andere door ruil, om aldaar
het Kapucijnenklooster met een parochiekerk te vestigen. Hij ging
daarbij persoonlijk alle ingezetenen van de toekomstige parochie
af voor een geldelijke bijdrage. De inwoners tasten royaal in de
buidel.

De bouw van de kerk en het klooster
De Kapucijnen konden starten met de bouw van het
klooster met kerk. De eerste schop ging 100 jaar geleden,
op 19 september 1919, de grond in. De architect was de
Kapucijn Felix van Dennenburg, in de wereld Kees Baijens. Hij kwam oorspronkelijk uit Dennenburg bij Ravenstein.
Het klooster bestaat uit een hoofdgebouw met buitenafmetingen van ongeveer 60 bij 40 meter met daarnaast
een bijgebouw van 89 meter lang en circa 6,5 meter
diep. Het hoofdgebouw bestaat uit drie bouwlagen en
een zolder. Binnen de muren van het gebouw bevinden
Broeder Felix van Dennenzich twee binnenpanden met daaromheen pandgangen,
burg (C.J. Baijens), architect
van de kerk en het klooster.
waarvan één binnenpand in gebruik wordt genomen
als begraafplaats voor de kloosterlingen. Binnen het
royaal opgezette klooster waren diverse afzonderlijke ruimten
bestemd voor kerk, dagkapel, slotkapel, refter, kloostercellen,
studieruimten, spreekkamers, bibliotheek, keuken en diverse
werkvertrekken. Onder het bouwwerk bevinden zich kelders en
kruipruimten. De nokhoogte van het dak van het klooster ligt op
15,15 meter boven het vloerpeil, de nok van de kerk is 2,50 meter
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hoger. Nog hoger is de torenspits, die reikt tot 31,75 meter boven
het vloerpeil. De spits steekt dus 14 meter boven het dak uit. Het
bijgebouw heeft de normale hoogte van een burgerwoning.
In dit bijgebouw werden later gevestigd: timmerwinkel, berging, boekbinderij,
tuinschuur, ververij, meelkamer, bakkerij, paardenstal,
brouwerij, wasserij, en tenslotte de stookplaats voor
de stoomketel. Het klooster werd gebouwd door
de Udenhoutse aannemer
Adrianus Brekelmans, ook
bekend als “Josje de Goolse”
omdat zijn familie een tijdje
in Goirle had gewoond. De
Fraters-studenten van het Kapucijnenklooster in 1923.
inwoners zelf staken ook de
handen uit de mouwen. Ze verrichten het grondwerk en zorgden
voor de aanvoer van de stenen vanaf de Udenhoutse steenfabriek. Vanwege de slechte toestand van de wegen in de buurt
van de bouwplaats werd daar een speciaal spoorlijntje voor aangelegd. De stenen werden over de weg vervoerd naar de kruising
Biezenmortelsestraat / Capucijnenstraat en van daar overgeladen op de wagonnetjes van het spoorlijntje dat evenwijdig aan
de Dreef (later de Capucijnenstraat) liep.
Het bijgebouw was het eerst klaar. In een gedeelte daarvan werd
tijdelijk een noodkapel ingericht. De inrichting was eenvoudig
en bestond uit een altaar en beelden uit andere kloosters. Oorspronkelijk was de noodkapel alleen voor eigen gebruik van de
Kapucijnen. Later werden ook ouden van dagen en zieken uit
Biezenmortel toegelaten.
Terwijl de bouw gestaag vorderde, werd er ook al gewerkt aan
het graven van een gracht rond het kloostercomplex. Vlak achter
de gracht werd een taxushaag geplant. Gracht en haag dienden
voor afsluiting en beveiliging van het complex. Zelfs het parochiekerkhof lag binnen de gracht. In de loop der tijden zijn de
grachten grotendeels gedempt; enige resten zijn nog zichtbaar
aan de west- en noordzijde van het complex.
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De bouw van het
Kapucijnenklooster en de kerk is
voltooid. Op de
voorgrond de
spoorlijntjes die
gebruikt zijn voor
de aanvoer van
bouwmaterialen.

1921: Kerk en klooster zijn gereed
In de loop van 1921 betrokken ruim zestig religieuzen het klooster voor ‘Hogere Studiën’ te Udenhout. Het waren in hoofdzaak
jonge fraters (de toekomstige paters Kapucijnen), die zich op
wijsbegeerte toelegden en jonge broeder-novicen. Nadat al deze
religieuzen het nieuwe onderdak hadden betrokken, zegende
pater provinciaal het gebouw op 27 oktober 1921 in.
Het rectoraat werd gesticht op 25 december 1921. De consecratie
van de kerk door de bisschop werd uitgesteld tot 1925. De oorzaak was waarschijnlijk dat de eerste jaren de kerk gemeubileerd
was met geleende stoelen en eenvoudig meubilair. Pas in de loop
van 1924 was de kerk ook van binnen af. Al eerder, in de vergadering van 4 augustus 1920, had de definitie (het bestuur van de
provincie der Kapucijnen) beslist dat de patroon van de hulpparochie de heilige Joseph zou zijn. Om tot een officiële oprichting van
de parochie te komen, schreef de provinciaal op 9 november 1920
naar het bisdom dat er een patroonheilige was gekozen. Waarom
de heilige Joseph werd gekozen, heeft de bisschop niet bekend
gemaakt, en de archieven van de definitie zijn niet openbaar.

Het interieur van de kerk
In 1921 veranderde er veel voor de Biezenmortelse mensen.
De paters Kapucijnen bouwden een klooster en een kerk in Biezenmortel. De mensen uit Biezenmortel hoefden voortaan niet
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Het eerste
interieur van de
kerk met geleende
stoelen.

meer naar de Udenhoutse St-Lambertuskerk om de diensten bij
te wonen, maar konden terecht in hun eigen kerk. De kerkmeubilering was bij de inzegening nog zeer primitief.
Het altaar uit de noodkapel kon als hoofdaltaar dienen, een
preekstoel werd haastig in elkaar getimmerd. De stoelen kwamen ook uit de noodkapel, evenals twee biechtstoelen. Dat
was alles. Maar spoedig kwam daar verandering in. Al in 1921
had een schenker uit Udenhout twee houten communiebanken
gekocht. Men ging hiervoor ver van huis, want de leverancier
Ferdinand Studflesser kwam uit St. Ulricht in Groden, dat gelegen is in Zuid-Tirol, Italië. Deze banken werden in februari 1922
geplaatst. De vaart zat er in, want diezelfde maand gaf de Sint

De kerk voor de
modernisering
in de jaren zestig
van de vorige
eeuw.
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Josephstichting opdracht tot het maken
van kerkbanken naar ontwerp van broeder Felix. De banken zijn vervaardigd door
de firma Chalot in Princenhage bij Breda.
Eind september arriveerden de banken in
Biezenmortel en konden de losse stoelen
afgevoerd worden. Er werden vier voorbanken, vier achterbanken en 44 middenbanken geplaatst, elk geschikt voor vijf
zitplaatsen. Later werden er banken tussen geplaatst, zodat de dwarsdoorsteken
verdwenen. Toen kreeg elke bank ook zes
zitplaatsen.
Men behielp zich nog altijd met het noodaltaar. De Kapucijnen en de parochie wilden
wel wat meer. Daartoe moest er geld ingezameld worden, waarvoor iedereen zich
inzette. Reeds in 1922 werd het hoofdaltaar gekocht voor ƒ 5000 en voor in het
Toon Brekelmans draagt in 1958 zijn eerste
priesterkoor geplaatst.
H. Mis op in de kerk van Biezenmortel. Op de
achtergrond het oude hoofdaltaar.
De achterwand werd door broeder Felix gemaakt van Slavonisch hout. In 1925
volgde het Maria-altaar, twee jaar later het Franciscus-altaar.
Al deze meubels werden gekocht bij M. van Bokhoven-Jonkers
te ‘s-Hertogenbosch. Als dank voor deze opdrachten schonk dit
bedrijf het Piëta-beeld, dat nu nog steeds in een nis van de kerk
staat. Er kwamen nog meer schenkingen binnen, afkomstig van
Biezenmortelse families, maar soms ook van anderen. Voor de
vuist weg is de lijst van geschenken als volgt: een Mariabeeld,
een beeld van Franciscus en van Antonius, de statielijsten voor
de kruisweg, de loper voor het koor, de godslamp, de ciborie
(kelk voor het bewaren van de hosties) en ook de luiklok voor
het torentje op de kerk. Als laatste meubelstuk werd in 1931 de
preekstoel geschonken.

Verkoop van het klooster en kerk aan de
zusters Franciscanessen
Rond 1965 begon er minder aanwas van priesters te komen en
had niet elke orde of congregatie meer een eigen opleiding in
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filosofie en theologie nodig. Toen ontstond de theologische faculteit op de Tilburgse hogeschool. Het studieklooster van de
Kapucijnen kwam leeg te staan en werd in 1967 verkocht aan
de zusters Franciscanessen van Etten. Bij de verkoop van het
klooster door de Kapucijnen werden ook afspraken gemaakt
over het voortgezet gebruik van het kerkgebouw. De Kapucijnen
hadden een clausule in de verkoopakte laten opnemen, dat de
kerk voor de gemeenschap om niet beschikbaar moest blijven.
Deze clausule is later door de zusters ook bij de verkoop aan
Beukenhof opgenomen in de akte. Daardoor kon de eucharistie
gevierd blijven worden in de kerk, zolang de gemeenschap van
Biezenmortel dat wilde. Het enige wat ertegenover stond was
het onderhoud van het gebouw.

Modernisering van de kerk in de jaren zestig
In 1967 werd de Biezenmortelse kerk, als reactie op het Tweede Vaticaans Concilie, grondig verbouwd. Het interieur was niet
meer ‘van deze tijd’. De tijdgeest wenste een inniger samengaan van priesters en gelovigen. Bovendien werd er houtworm
geconstateerd in de achterwand bij het hoogaltaar en ook het
orgel vertoonde gebreken. Wat doe je dan; achterwand weg,
hoogaltaar weg, zijaltaren weg, preekstoel weg, kruisweg moderniseren, biechtstoelen reduceren en aanpassen en het priesterkoor herinrichten. Luc van Hoek maakte in opdracht van de
Kapucijnen toen tekeningen voor een nieuw tabernakel, kandelaars en crucifix dat tegen de achterwand van het priesterkoor
moest komen. Tegelijkertijd werd een nieuw orgel aangeschaft
dat nu een plaats beneden achter het altaar kreeg. Bovendien
waren na een schilderbeurt de baksteenprofielen van de bogen
in het toogplafond en rond de ramen niet meer zichtbaar. De
kerk kreeg hierdoor een veel strakker, typisch zestiger jaren, uitstraling. Een sierlijke koperen godslamp en het tabernakel met
koperen deuren met voorstelling van engelen verdwenen uit het
zicht. Inmiddels zijn de oude interieurstukken uit de bouwtijd
van de kerk weer herontdekt en teruggeplaatst. De typische zestiger jaren stukken zoals het tabernakel, godslamp, doopvont en
kandelaars werden verplaatst naar de doopkapel. De in de jaren
zestig aangeschafte stukken waren afkomstig van het Kunstatelier Van Hoek en Mallens. De Biezenmortelnaar Piet Mallens
was aanvankelijk in de leer geweest bij de Kapucijnen zonder
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zelf Kapucijn te zijn geworden. Piet Mallens en kunstenaar Luc
van Hoek hebben later samen het kerkelijke kunstatelier van J.A.
Verbunt overgenomen toen die zich uitsluitend op de wijnhandel
ging toeleggen.

Rectoraat en later een zelfstandige parochie

Pater Monaldus van den Broek kwam in
1969 naar Biezenmortel, hij was tot 2002
pastoor van Biezenmortel. Broeder Richard van Grinsven is sinds 1966 dirigent
van de Biezenmortelse koren.

Op 20 februari 1962 trouwden Willy
Heerkens en Corry van Doveren als eerste bruidspaar in de Biezenmortelse kerk.
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Doordat de Biezenmortelse kerk een rectorale hulpkerk van Udenhout was sprak men van
een rector in plaats van een pastoor. De eerste rector was pater Benedictus van den Heuvel, van 25 december 1921 tot 17 september
1924. In 1953 werd toestemming verkregen
om in Biezenmortel te dopen. Het eerste kindje dat gedoopt werd was Gijsbertus, zoontje
van Ad van den Brand en Anna van der Loo.
Sinds 1962 mocht er ook getrouwd worden.
De bruid moest dan uit Biezenmortel komen.
Het eerste bruidspaar was Willy Heerkens en
Corry van Doveren.
Officieel werd de St.-Josephparochie pas een
zelfstandige parochie, geheel onafhankelijk
van de H. Lambertusparochie van Udenhout,
op 4 augustus 1981. Er kwam nu een parochiebestuur in plaats van een kerkbestuur. De
Kapucijn Monaldus van den Broek (1914-2008)
werd als eerste pastoor ook de voorzitter van
het parochiebestuur. Hij werd toen bijgestaan
door drie dames. Dat was een unicum binnen
het Bisdom. Zij werden op hun beurt bijgestaan door de parochievergadering, een adviesorgaan dat bestond uit leken die de gehele
parochiegemeenschap vertegenwoordigden.
Van 2002 tot 2016 was de Kapucijn Sjef van
Laarhoven, in het dorp bekend als pater Sjef,
pastoor van Biezenmortel. Hij was de laatste
eigen pastoor van Biezenmortel. Na het vertrek van pater Sjef werden de eucharistievieringen in de Biezenmortelse kerk voorgegaan
door pastoor Juan van Eijk.

100 jaar Kerk en parochie Biezenmortel

Een bloeiende geloofsgemeenschap
gedragen door vele vrijwilligers
Na het tweede Vaticaans concilie veranderde er ook veel binnen
de geloofsgemeenschap. Voorheen waren er alleen enkele mannen lid van het kerkbestuur, de zogenaamde kerkmeesters. Na
het concilie werden alle leken uitgenodigd actief te worden, ook
de vrouwen. Er kwam meer betrokkenheid van de parochianen
bij de diaconie en de liturgie. Dit leidde tot de oprichting van vele
werkgroepen. De geloofsgemeenschap bloeide en werd gedragen door vele vrijwilligers, van alle leeftijden.
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw waren er in de
St. Josephkerk vijf koren actief, waarvan vier kerkkoren:
- het Seniorenkoor, waarin de ouderen hun zangtalenten lieten
horen;
- het Franciscuskoor (gemengd). Van oorsprong was het een
mannenkoor. In 1967 mochten ook de dames lid worden;
- Andantino (geen kerkkoor), bij oprichting was dit een koor
met leden in de leeftijd van 20-40 jaar. Het was geen kerkkoor
maar ze repeteerden wel in de Biezenmortelse kerk en verzorgden regelmatig een dienst;
- Bimoza (jongerenkoor) opgericht in 1968, toen nog onder leiding van Zr. Marie-Cecil. Na enkele jaren is de leiding overgenomen door Broeder Richard van Grinsven. Dit koor vierde in
2018 hun 50-jarig bestaan;
- het kinderkoortje, wat na de eeuwwisseling opnieuw werd opgericht en de naam Mortelnootjes kreeg. Vanuit het kinderkoortje/Mortelnootjes stroomden de leden door naar Bimoza.
In die periode zong 10% van de bevolking in een koor!

Het Franciscuskoor
in 1990.

100 jaar Kerk en parochie Biezenmortel

|9|

Jongerenkoor Bimoza in 2009.

Een gezinsdienst in 1983.

Binnen de liturgie ontstonden de volgende werkgroepen:
- de liturgische werkgroep, die speciale vieringen en de woorden communiediensten verzorgde;
- de avondwakegroep, de leden hiervan stelden een avondwake
samen en hadden direct na het overlijden contact met de nabestaanden om de wensen van de overledene zelf en de familie in de dienst te kunnen verwerken. Zij maakten ook de tekst
voor een overweging waarin de overledene werd herdacht. Er
werd tijdens de avondwake ter herinnering een gedachteniskruisje in de kerk opgehangen. Na een jaar gaf een lid van de
avondwakegroep het kruisje bij de nabestaanden af. Die betrokkenheid werd zeer gewaardeerd door de familie;
- de gezinsdienstgroep, zij organiseerden samen met het kinderkoor/Mortelnootjes speciale diensten voor kinderen. O.a.
de herdertjesmis, met Palmpasen, rond Sinterklaas en voor
het begin van de zomervakantie;
- de werkgroep dopen bereidde de ouders voor op het doopsel
van hun kind, begeleidde de doopviering en zorgde ervoor dat
alles in gereedheid was;
- de eerste communie- en vormselgroep. In die tijd gaf de rector
en later de pastoor nog godsdienstlessen op school en werden
de eerste communie en het vormsel voorbereid in samenwerking met de leerkrachten van de desbetreffende klas, de werkgroep en de ouders;
Vanaf de jaren negentig werd er geen godsdienstles op school
meer gegeven;
- de acolieten, voorheen de misdienaars. Tot de eeuwwisseling
waren het kinderen van de basisschool die misdienaar waren.
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Eerste communicanten
begin jaren
tachtig van
de vorige
eeuw.

Eerst alleen jongens, na 1970 ook meisjes. Toen die het, rond
de eeuwwisseling, af lieten weten is men gestart met een
groep volwassen acolieten.
Binnen de diaconie ontstonden ook diverse werkgroepen:
- de bijbelgroep, onder leiding van pater Chrisostomus en later
pater Monaldus. In de tijd van pater Sjef werden de bijbelteksten uitgelegd aan degenen die in de liturgische werkgroep zaten, zodat daarna een woord- en communiedienst kon worden
samengesteld. Pater Monaldus was al gestart met de woorden communiediensten om de parochie erop
voor te bereiden dat, wanneer er op een
gegeven moment niet voldoende priesters
meer zouden zijn, de vieringen toch door
konden gaan. Hij begeleidde de groep intensief. Pater Sjef is daarmee doorgegaan, ook
hij wilde dat de geloofsgemeenschap voor
zichzelf kon zorgen;
- werkgroep MOV (Missie-, Ontwikkeling- en
Vredesvraagstukken) die de jaarlijkse Vastenaktie verzorgde. Deze groep ondersteunde met giften uit de parochie jarenlang een
adoptiekind uit een derdewereldland;
- de ziekengroep, die de zieken en ouderen in
de parochie bezocht en hen met Kerstmis
een presentje bracht. De groep organiseerWim van Nieuwburg was grafdelver
de jaarlijks een ziekendag. De leden bakten
en zorgde jarenlang dat het kerkhof er
dan zelf de taarten.
prachtig verzorgd bij lag.
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Buiten de liturgie en diaconie werden nog andere werkgroepen
actief in de toen bloeiende geloofsgemeenschap:
- de kerkhofgroep, voor het netjes houden en onderhoud plegen aan de begraafplaats.
- de kerkhofadministratie
- de kerststalgroep
- de kosters
- de onderhoudsgroep kerk.
- misintentieverzorging
- de siergroep versierde wekelijks de kerk en op hoogtij dagen
deden zij extra hun best.
- de poetsgroep bestond uit een aantal dames die om beurten
het interieur van het kerkgebouw poetsten.
- de koperpoetsgroep poetste eens per jaar, meestal tegen
Kerstmis al het koper.

Fusieparochie van de heilige paus
Johannes XXIII
Sinds 2012 is de St-Josephparochie opgegaan in de nieuwe Johannes XXIII-parochie die de parochies van Biezenmortel,
Udenhout, Berkel en Enschot omvat. Het was een grote verandering voor de Biezenmortelse geloofsgemeenschap. De fusie
bracht uiteindelijk ook veranderingen met zich mee ten aanzien
van de kerkdiensten en de wijze waarop de werkgroepen binnen
de geloofsgemeenschap konden functioneren. Dat proces was
niet altijd even makkelijk. Door de afname van het kerkbezoek,
het aantal vrijwilligers, veranderingen in de maatschappij en de

In 2013 vierden pater Sjef zijn gouden priesterfeest en broeder Richard zijn gouden kloosterjubileum.
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afname van priesters is in 2019 het besluit genomen om de kerk
van Biezenmortel te sluiten.

Biezenmortel bruist
Met de bouw van het Kapucijnenklooster met bijbehorende kerk
nu bijna honderd jaar geleden werd de kiem gelegd voor de bruisende dorpsgemeenschap van Biezenmortel. De inwoners van
het kersverse kerkdorp ontplooiden samen met de Kapucijnen
vele activiteiten voor de nieuwe gemeenschap. Aan de Capucijnenstraat werden nieuwe huizen gebouwd, later gevolgd door
nieuwbouwwijkjes aan weerszijde van de Capucijnenstraat. Kort
na de bouw van het klooster kwam er een lagere school, enkele middenstanders vestigden zich in de nabijheid van de kerk
en het verenigingsleven werd volop gestimuleerd. Achter de
school verrees een zogenaamd Derde-orde-huis dat in de oorlog
werd verwoest en werd vervangen door het gemeenschapshuis
en ook op sportief gebied werd Biezenmortel op de kaart gezet
door bijvoorbeeld voetbalclub VCB, judoclub BIMO en Jong Nederland. De oorsprong van deze laatste twee verenigingen lag bij
de fraters-studenten van het Kapucijnenklooster zij waren nauw
betrokken bij de oprichting en het tot bloei komen daarvan.

Een foto van de kerk zoals die er sinds de renovatie in 1995 uit ziet.
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