
Zondag 21 januari was niet alleen de verjaardag van pastoor van Peperstraten, maar ook heel 
toepasselijk de zondag van de eenheid van de Christenen.   
In de feestelijk versierde en volle Bavokerk vond die zondag de installatieviering van pastoor van 
Peperstraten plaats.  Het was tevens de afscheidsviering van pastoor Quadvlieg.  
Monseigneur J.W.M. Hendriks was hoofdcelebrant, daarin bijgestaan door de pastores van 
Peperstraten, Quadvlieg, Verhaegh en Dekker.  Verrassend en hartverwarmend was de aanwezigheid 
van pastor Vanderstadt die als celebrant “Ad choram” meedeed, dat wil zeggen dat hij slechts bij het 
Eucharistische gebed bij het altaar kwam staan. Bij zo'n mooi feest mag hij zeker niet ontbreken. 
 
De viering werd muzikaal ondersteund door een enthousiast gelegenheidskoor. 
Het enorm grote koor werd gevormd door het Bavokoor, aangevuld met vele leden van de koren 
van onze vier parochies. Dirigent van het koor was Rob Draijer, de dirigent van het Bavokoor. 
 
Bij binnenkomst nam pastoor van Peperstraten symbolisch de sleutels van de vier kerken van het 
Klaverblad in ontvangst. Aan de sleutels vier linten in de kleuren van het Klaverblad.  
 
De benoemingsbrief van bisschop Monseigneur Punt werd voorgelezen door hulpbisschop 
Monseigneur Hendriks, waarna pastoor van Peperstraten ten overstaan van alle aanwezigen de 
ambtseed aflegde. 
De pastores Verhaegh en Dekker hielden samen de bijbel voor hem vast, als symbool dat zij pastoor 
van Peperstraten zullen bijstaan in zijn taak.   
 
Na de aansprekende preek door Monseigneur Hendriks waarin hij wees op het thema van de 
viering: “Kom en volg mij op de weg”, volgde de feitelijke installatie waarbij pastoor van 
Peperstraten de symbolische gaven in ontvangst nam.  
Deze tekenen van het pastoorsambt werden door parochieteamleden uit de vier parochies en 
acolieten en misdienaars naar voren gebracht en door Monseigneur Hendriks overhandigd:  
De hostieschaal, de kelk, het altaarmissaal, de sleutel van het tabernakel, het Evangelieboek, de 
doopschelp, de paarse- en de witte stola, en de ziekenolie. 
 
Aan het einde van de viering sprak pastoor van Peperstraten een dankwoord uit, waarin ook hij 
verwees naar het thema van de viering en dankte voor de betrokkenheid in de afgelopen tijd en voor 
de komende tijd, en het warme welkom dat hij kreeg toen hij kwam en dat nu zomaar weer 
overgedaan was.  Daarna werd ook pastoor Quadvlieg in het zonnetje gezet. 
Het afscheidscadeau voor pastoor Quadvlieg is voor consumptie zeer de moeite waard, de 
verpakking ervan is bedoeld als aandenken aan de Klaverblad parochies die afgebeeld staan op de 
deksel van het kistje. Christel Bouwmeester had voor de fraaie beschildering gezorgd. 
Ook pastoor Quadvlieg sprak een dankwoord uit en blikte terug op zijn (te) korte tijd in het 
Klaverblad. Hij dankte nogmaals alle vrijwilligers in de parochies: “Een pastoor zonder 
vrijwilligers is als een mens zonder handen en voeten, waardoor hij niets kan.” 
 
Tot slot kreeg ook Pastoor van Peperstraten een cadeau: een cheque voor een gezellige avond, met 
heerlijk eten in één van de parochielocaties, aangeboden door de parochieteams van de vier 
parochies en de collega-pastores van het Klaverblad.  
 
Na de viering was er een gezellig samenzijn in het EHBO gebouw naast de kerk, waar iedereen  
pastoor van Peperstraten persoonlijk kon gelukwensen en afscheid nemen van pastoor Quadvlieg. 
 
We wensen pastoor van Peperstraten een mooie, vruchtbare en gezegende tijd toe in onze parochies. 
Daarin bijgestaan door ons allen. 
 
Meer foto's vindt u op de website van het Klaverblad. 


