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CATHARINAPAROCHIE 

 

 
Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: 
 

• St. Jan de Doper (basiliek) 
• H. Marcoen 
• H. Johannes de Doper 
• H. Antonius van Padua 
• Verrijzenis 
• H. Maria 
• H. Cornelius 

 
 
VOORWOORD PASTOR 
Een kerk zonder vrijwilligers? 
Wat zouden wij, pastores, doen of kunnen zonder 
de vrijwilliger(s)? De vrijwilligers, dat zijn de hon-
derden mensen uit de Catharinaparochie die gratis 
en belangeloos een deel van hun tijd steken in wat 
we zonder meer de samenleving mogen noemen. 
Zij zorgen ervoor dat we echt ’samen-leven’. Echt 
kerk kunnen zijn tot opbouw van het ene lichaam 
van Christus. Vrijwilligers, zou je kunnen zeggen, 
zijn het cement van de Catharinaparochie. Zij zijn 
het voegwerk tussen de vele bouwstenen van de 
gemeenschap. Ze houden het geheel bij elkaar. 
Allereerst, zijn wij pastores ons daarvan bewust. 
Zeker in deze kanteltijd van het geloof. Zonder de 
honderden vrijwilligers die de Catharinaparochie 
telt was de kerk er nog beroerder aan toe. Zonder 
de vurigheid van de vrijwilliger was het vuur van de 
kerk allang uitgedoofd. De ’gelovige’ is trouwens in 
wezen een vrijwilliger: hij of zij kiest gratis, belange-
loos, voor niets, voor het geloof. Want het geloof is 
een vrijwillige keuze. Kerk én samenleving moeten 
de vrijwilligers koesteren. Vrijwilligers zorgen im-
mers voor iets fundamenteels: nabijheid. Vrijwil-
ligers realiseren ook iets fundamenteels: solidari-
teit. Zij tonen en bewijzen dat mensen vrijheid, ge-
luk en welzijn het best bereiken in samenwerking 
met anderen.  

Vrijwilligers realiseren niet alleen iets fundamen-
teels, zij dragen ook iets fundamenteels uit, name-
lijk zingeving, het geloof in Christus. Zonder zorg-
zaamheid voor elkaar wordt het geloof niet in de 
praktijk gebracht. Zorgen geeft zin aan het leven. 
Wat hen beweegt en in beweging zet, is naasten-
liefde of goedheid. Naastenliefde zet, denk ik, een 
stap verder dan rechtvaardigheid; goedheid ont-
snapt aan de discussie over wat moet en niet mag. 
De vrijwilliger zou je het prototype van de goede 
mens kunnen noemen. De goede mens doet meer 
dan wat moreel verplicht of wenselijk is. Hij stapt 
naar zijn naaste en wordt daardoor bron van ver-
trouwen: de b(w)armhartige samaritaan. Vrijwil-
ligers tonen: vertrouwen kan, geloven mag en is 
van fundamenteel belang. Langs deze weg steek ik 
graag een hart onder de riem en spreek mijn op-
rechte dank uit voor al de vrijwilligers die de paro-

chie rijk is. Dank voor jullie inzet en goede werk. 
Nee, zonder vrijwilligers kunnen wij niets. Ieder met 
zijn/haar eigen geloof, kwaliteit en talent, mag als 
ledemaat meewerken aan dat ene lichaam van 
Christus. Mogen wij ons allen gezegend weten en 
verder bouwen aan de kerk die ons lief en dierbaar 
is. Moge de Heilige Geest ons daarin begeleiden. 

Namens de pastores, oprechte dank en waardering 
voor jullie goede werk! 

Pastoor R. van Bronswijk 
 
VAN DE REDACTIE 
Voor u ligt de derde editie van het parochieblad. 
Wij als redactie vinden het niet alleen bijzonder fijn 
dat het blad goed wordt gelezen, maar vooral dat 
er steeds meer kopij wordt aangeleverd. Het nieu-
we parochieblad voorziet duidelijk in een behoefte. 

In deze editie staat de vrijwilliger centraal. Wij zijn 
ervan overtuigd dat als er geen vrijwilligers meer 
zijn de hele samenleving hier last van heeft. Overal 
om ons heen zijn mensen vrijwillig aan het werk. 
Ook in onze kerk kunnen we niet zonder vrijwil-
ligers. Om hen in het zonnetje te zetten wordt er 
jaarlijks rond de naamdag van Catharina, de pa-
troonheilige van onze parochie, een vrijwilligersbij-
eenkomst gehouden. Dit jaar is deze bijeenkomst 
op zondag 23 november. In de volgende uitgave 
van het parochieblad meer informatie hierover. 

Dit parochieblad is ook te lezen op onze website. 
Vanaf volgend jaar bieden wij u de mogelijkheid het 
blad digitaal te ontvangen. Meer informatie zult u in 
de volgende uitgave aantreffen. 

Elly Beljaars 
 
NIEUWS VAN BESTUUR 
Een themanummer gewijd aan de vrijwilliger, een 
grandioos idee. Samen voelen we ons gesteund 
door de H. Catharina die uit vrije wil de Heer met 
hart en ziel was toegedaan. De verbondenheid met 
het geloof ligt ten grondslag aan al het geweldige 
vrijwilligerswerk waar de Catharinaparochie iedere 
dag weer op mag rekenen. Iedere kerkplek zet 
haar beste beentje voor en als bestuur zijn we hier 
zeer blij mee.   
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Samen willen we op 9 septem-
ber om 19.30 uur in de Maria-
kerk met u allen in gesprek gaan 
hoe Catharina gemeenschappe-
lijk in geloof kan worden vorm-
gegeven in de toekomst. De 
vragen die gesteld zijn aan het 
einde van de vorige bijeenkomst 
op 6 mei zullen beantwoord 
worden. Ook met uw gedachtegoed en met de  
plannen van alle kernen zal het bestuur het con-
cept-parochieplan opstellen, dat uiteindelijk uit-
mondt in een definitief parochieplan. Dit plan zal in 
december 2014 aan het bisdom aangeboden wor-
den. We hopen van harte dat u met velen aanwezig 
zult zijn dinsdagavond 9 september. 
 
■ DANK AAN WIM DE JONG 
Onze penningmeester Wim de Jong heeft de top-
leeftijd bereikt waarop parochiebestuursleden met 
pensioen gaan. Hij heeft met hart en ziel zijn kennis 
en kunde ingezet om de financiën van de Catharina 
in beeld te brengen en te verwerken in jaarversla-
gen en begrotingen. Daarnaast heeft hij de afgelo-
pen jaren heel veel van zijn vrije tijd besteed aan 
de contacten met de kerkplekken. Wij zijn hem hier 
zeer dankbaar voor. Wim is een vrijwilliger pur 
sang en zal zijn inzet aan de Catharina blijven wij-
den, maar nu zonder bestuurslidmaatschap. Wij 
wensen hem, zijn vrouw Gerda en hun families alle 
geluk toe. 

Joke Rooijmans-Alberts, secretaris  
 
NIEUWS VAN BISDOM 
■ SINT FRANCISCUSCENTRUM 
Het Sint Franciscuscentrum is het nieuwe centrum 
van het bisdom van Breda voor geloofsverdieping 
en vorming en voor diaconale actie. 

Het programmaoverzicht bevat de activiteiten die 
door het bisdom worden georganiseerd in het werk-
jaar 2014-2015. In de vorm is het boekje soberder 
en in het aanbod breder dan dat van het vorig jaar. 
De activiteiten in het programmaoverzicht zijn on-
dergebracht bij, of worden georganiseerd in sa-
menwerking met het Sint Franciscuscentrum. In het 
programmaoverzicht zijn nu ook bijeenkomsten 
opgenomen op het vlak van het onderwijs en per-
soonlijke geloofsverdieping. 

Voor meer informatie: www.bisdomvanbreda.nl. 
 
NIEUWS VAN VICARIAAT 
■ WIJ VIEREN DE VRIJHEID 
Dit is het thema van het 14e misdienaars- en aco-
lietenweekend. De enthousiaste werkgroep die 
deze weekenden jaarlijks organiseert heeft dit jaar 
wederom een leuk en afwisselend weekendpro-
gramma ontwikkeld voor zowel de oudere als de 

jongere misdienaars en acolieten. De doelgroep ligt 
in de leeftijd van 8 jaar tot 17 jaar. 

Het weekend begint op vrijdagavond 10 oktober en 
wordt op zondagmorgen 12 oktober traditioneel 
afgesloten met een eucharistieviering waarin alle 
deelnemende misdienaars tijdens de viering zullen 
dienen. De overnachtingen tijdens dit weekend 
vinden plaats in de Michaëlkerk in Breda.  

■ PERSONALIA 
Op 18 juni vierde A.P.H.M. Kamps zijn zilveren 
priesterjubileum. Wij feliciteren de jubilaris van har-
te. 
 
DIACONIE 
■ IS EENZAAM ZIJN EEN PROBLEEM ? 
Eenzaamheid moet wel een probleem zijn, anders 
zou er niet zoveel over geschreven en gesproken 
worden. Dat gebeurt dan meestal door degenen die 
menen niet tot de eenzamen te behoren. Of toch 
wel? Hoe kun je weten dat je eenzaam bent en heb 
je daar last van? Hoe zit het met je sociale contac-
ten? Is er altijd wel iemand in je omgeving bij wie je 
met je dagelijkse probleempjes terecht kunt? Zijn er 
genoeg mensen op wie je in geval van narigheid 
kan terugvallen? Mis je mensen om je heen en voel 
je je in de steek gelaten? 
 
Signalen die kunnen wijzen op het bestaan van 
eenzaamheid: 
• Gebeurtenissen of ontmoetingen vermijden 
• Je ongemakkelijk voelen in het bijzijn van anderen 
• Zelfverwaarlozing, verwaarlozing van huis en tuin 
• Een starre levenshouding, een klagerig gedrag 
• Vaak gevoelens van vermoeidheid/lusteloosheid 
• Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, slaap-

stoornissen, spierspanningen 
• Een toenemend gebruik van medicijnen en 

kalmerende middelen 
• Afvallen in gewicht zonder een dieet te volgen 

of juist erg in gewicht toenemen 
• Geen of nauwelijks contacten, het gevoel overal 

alleen voor te staan en niemand om hulp kun-
nen vragen 

• Leegte in het bestaan ervaren, geen vertrouwen 
meer hebben. Je in de steek gelaten voelen. 

Eenzaamheid en eenzaamheidsgevoel zijn niet 
seizoensgebonden en zijn voor veel mensen een 
probleem. Dat is weer eens gebleken uit het onder-
zoek dat door de GGD over het jaar 2012 is ge-
daan. Het is een opdracht aan de samenleving om 
die eenzaamheid, die bewezen aanwezig is,  terug 
te dringen. Door in uw eigen omgeving oog te heb-
ben voor eenzaamheidssignalen. 
Vervolgens kunt u voor uzelf of voor anderen deze 
eenzaamheid onder de aandacht brengen van het 
Advies- en Meldpunt Eenzaamheid Oosterhout. 
Een telefoontje naar 0162-470954 van De Vinder is 
voldoende. Na het telefoontje wordt door een vrij-

http://www.bisdomvanbreda.nl/
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williger van een geschoolde groep contact opge-
nomen met de beller. De privacy is gewaarborgd. 
In 2014 wordt voor het vijfde jaar de Week tegen 
de Eenzaamheid georganiseerd. Deze landelijke 
activiteit is van 25 september tot en met 4 oktober.  
Meer informatie: www.samentegeneenzaamheid.nl  
 
Ad Kouwelaar 
 
■ ACTIVITEITEN VREDESWEEK 2014 
In de Vredesweek worden uiteenlopende activitei-
ten georganiseerd. Alle activiteiten zijn vrij toegan-
kelijk voor iedereen. Voor de vredesmaaltijd wordt 
een bijdrage van € 5,00 per persoon gevraagd.  
Meer informatie over de activiteiten via Kees de 
Kok (kees@annyenkees.nl of 06-29309856). 
 
Zondag 21 september: Oecumenische viering 
We starten de vredesweek met een oecumenische 
viering in de Verrijzeniskerk. Thema van deze vie-
ring is: Wapen je met vrede. 
Pastor Ed de Kever zal samen met enkele leden 
van de Raad van Kerken Oosterhout voorgaan. 

Waar: Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 
Wie: Voor iedereen   
Tijd: 9.30 uur. Na afloop koffie/thee 
 
Maandag 22 september: Pelgrimage van  
gerechtigheid en vrede 
Met dit motto wil de Wereldraad van Kerken de 
komende zeven jaren zijn programma uitvoeren. 
Het past ook bij het thema van de Vredesweek 
‘Wapen je met vrede’, gericht op het verminderen 
van militaire wapens. 
De levensweg van een mens wordt vaak ook uitge-
legd en verzinnebeeld als een pelgrimsreis. Tijd en 
ruimte krijgen een eigen betekenis, de tijd wordt 
ruimer en de ruimte is maar tijdelijk. Je bent afhan-
kelijk van de goedheid en welwillendheid van men-
sen op je weg. En die is veel groter dan je zou 
denken. Vaak wordt ook gezegd ‘het doel is de weg 
zelf’. Maar is er niet ook een bestemming? 
Henk Berflo is ervaringsdeskundige. In 2011 ging 
hij te voet van Dorst naar Rome, 2.000 km in        
90 dagen. In 2012 van Lillehammer naar Trond-
heim (400 km Olafsweg in Noorwegen) en voorjaar 
2014 nog van Rome naar Assisi. Hij zal vertellen 
over zijn ervaringen en ook de spirituele kanten 
ervan belichten. 

Waar: Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 
Tijd: 20.00 - 21.30 uur 
 
Donderdag 25 september:  Vredesmaaltijd 
Samen eten verbindt mensen. Naast de maaltijd 
wordt er gezongen. Voormalig aalmoezenier van 
het leger Hanz Louws houdt een korte beschou-
wing over het thema ‘Wapen je met vrede’. 
Waar: Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 
Wie: Voor iedereen, die graag tijdens een maal-
tijd met anderen in gesprek wil 

Tijd: 18.00 - 21.00 uur 
Kosten: € 5,00 per persoon 
Aanmelden:  Bij Kees de Kok via telefoon:  
06 - 29309856 of e-mail: kees@annyenkees.nl 
 
Vrijdag 26 september: Kinderen vieren vrede 
Rond een kampvuur vieren we de vrede. Er wordt 
verteld, gezongen, muziek gemaakt rond het 
kampvuur. En natuurlijk wordt er vrede gewenst. 

Waar: Terrein Scouting Erasmus 
 Beneluxweg 69 (naast Floraliatuin) 
Wie: Kinderen basisschool (6-12 jaar) met 

vriendjes/vriendinnetjes en (groot)ouders 
Tijd: 18.30 - 20.00 uur 
 
Zondag 28 september: Vredesbijeenkomst 
We sluiten deze Vredesweek af met een vriend-
schappelijke ontmoeting. In een ontspannen sfeer 
is ruim tijd voor contact en onderling gesprek. Er is 
koorzang voorzien en er zijn enkele mensen uitge-
nodigd om in vijf minuten te zeggen waar zij bij het 
woord ‘vrede’ vooral aan denken, of hoe zij daar 
aan werken, of wat vrede voor hen betekent. 
Waar: Stadstuin De Schelp,  Sint Janstraat. 

Bij slecht weer is er een alternatieve (bin-
nen) accommodatie. 

Tijd: 11.00 uur welkom voor koffie/thee 
 11.30 - 12.15 uur muziek/teksten 
 12.15 - 13.30 uur vredige nazit 

Jos Bleijlevens 
 
CARITAS 
■ RIK JOOSEN – NIEUW BESTUURSLID  
Graag stel ik me aan u voor. 
Mijn naam is Rik Joosen, ik kom 
uit Den Hout en sinds een paar 
maanden maak ik deel uit van 
het Caritasbestuur. Met mijn 21 
jaar haal ik de gemiddelde leef-
tijd van het bestuur aanzienlijk 
naar beneden. Dat is ook iets 
wat ik hoop bij te dragen aan het bestuur: een fris-
se, jonge blik op de vraagstukken en aanvragen die 
ons worden voorgelegd. In het dagelijks leven houd 
ik me bezig als student Bestuurs- en Organisatie-
wetenschap in Utrecht, waar ik ook woon. Mijn stu-
die bevalt me erg goed en op een bepaalde manier 
sluit het erg goed aan op het werk van Caritas. 
Tijdens mijn studie word ik geconfronteerd met 
lastige overwegingen over wat goed besturen in-
houdt. Hiervoor, zo leer ik, moeten soms moeilijke 
beslissingen worden genomen en mag het mense-
lijke aspect nooit uit het oog verloren worden. Deel 
uitmaken van Caritas biedt mij de kans om voor het 
eerst te maken te krijgen met dit soort dilemma’s. 
Vandaar dat ik maar al te graag aan de slag ga om, 
samen met de rest van het bestuur, deze vraag-
stukken te beantwoorden.  

Rik Joosen 

http://www.samentegeneenzaamheid.nl/
mailto:kees@annyenkees.nl
mailto:kees@annyenkees.nl
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■ COLLECTESCHEMA  
Oktober: Mensen in Nood 
Cordaid Mensen in Nood helpt in landen van onze 
wereld die als gevolg van een ramp (dringend) hulp 
nodig hebben om te overleven en/of hun leven 
weer op te pakken. Vaak worden deze humanitaire 
rampen veroorzaakt door een natuurramp of oor-
logsconflict, waardoor mensen van huis en haard 
worden verdreven. Mensen in Nood voorziet in 
noodhulp, wederopbouw en preventie. 
Meer informatie: www.cordaidmenseninnood.nl. 

November: Stichting Leergeld 
Stichting Leergeld Oosterhout en omstreken richt 
zich op ouders en verzorgers van schoolgaande 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een 
laag inkomen. De doelstelling is dat deze kinderen 
volwaardig kunnen deelnemen aan school-, sport- 
en verenigingsactiviteiten daar waar de overheid 
niet in voorziet. 
Meer informatie: www.leergeldoosterhout.nl. 

Jos Trommelen 
 
DE GERARDUSKALENDER 2015 
Vanaf 1 september 2014 weer verkrijgbaar 
De Gerarduskalender is uniek 
in zijn soort met elke dag een 
mooie spreuk om de dag te 
beginnen. Op de achterkant 
staan afwisselend moppen, 
gedichten, recepten, puzzeltjes, 
informatie over verschillende 
onderwerpen. Op de voorkant 
staan ook alle verjaardagen van 
het Koninklijk Huis.  
De Gerarduskalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitgebreide redactie 
van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wit-
tem (Limburg). 

Al heel wat jaren is in Antoniushuis “De Vinder” aan 
de Sint Vincentiusstraat 113a te Oosterhout de 
Gerarduskalender verkrijgbaar. Vorig jaar werden 
er zelfs 210 exemplaren verkocht. En elk jaar stijgt 
de verkoop. Gerarduskalenders zijn niet in de win-
kel verkrijgbaar.  
Voor de prijs hoeft u het niet te laten. De kalender 
met gratis schild kost € 6,60. Dit jaar is het schild 
ook weer aan beide kanten bedrukt. 

Wilt u de kalender op een kastje of bureau zetten, 
dan kunt u er voor € 3,40 een standaard bij kopen. 
Deze standaard gaat jaren mee. 
Met de koop van de Gerarduskalender steunt u alle 
activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden ge-
organiseerd. Zie www.gerarduskalender.nl. 

Openingstijden Antoniushuis: maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 
uur en ’s middags van 13.30 – 16.00 uur, met uit-
zondering van maandag- en woensdagmiddag.  
Telefoon: Antoniushuis “De Vinder” 0162 - 470 954 

Contactpersoon: Th. v.d. Zanden 0162 - 459 167. 

Wiljan van der Zanden 
 
MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2014 
MYANMAR: De vlam van het geloof doorgeven 
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar 
aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Bir-
ma). De katholieke Kerk is erin geslaagd om in de 
jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof 
brandende te houden en door te geven aan de vol-
gende generatie. 

Op weg naar democratie 
Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van 
de buitenwereld en leed de bevolking onder de 
dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. 
Sinds 2011 stelt het land zich open en worden 
stappen gezet naar een democratie met meer vrij-
heden voor de bevolking.  

Vluchtelingen 
Veel etnische groeperingen hebben tijdens de mili-
taire dictatuur milities opgericht en strijden tot op 
heden voor autonomie. Spanningen tussen de 
groepen onderling leiden steeds vaker tot geweld-
dadige conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op 
de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht 
zoeken in opvangkampen. 

Katholieke Kerk in opbouw  
Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door 
de militaire regering onteigend en buitenlandse 
missionarissen het land uitgezet. Het was verboden 
kerken te bouwen en het christelijk geloof te ver-
kondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door 
de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een gro-
tere vrijheid om hun geloof te beleven.  

Grote behoefte aan onderwijs 
Het onderwijsniveau is laag. Goed opgeleide bur-
gers werden door de militairen gezien als een be-
dreiging. De Kerk maakt zich sterk voor goed on-
derwijs en organiseert, als aanvulling op de matige 
staatsscholen, zomerkampen. Daar wordt volgens 
moderne pedagogische inzichten onderwijs gege-
ven. Leven in vrijheid moet men leren. 

Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef 
aan de collecte op Missiezondag 19 oktober of stort 
uw bijdrage op rekening NL65 INGB 000 000 1566 
Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. 

Voor meer informatie: www.missio.nl. 

Henk Berflo 
 
OKTOBER ROZENHOEDJES BIDDEN 
Zomaar wat gedachten bij Maria… 
“Hoe ik mij Maria voorstel? Maria 
hoorde bij het gezin, je had naast je 
eigen moeder nóg een moeder, een 
moeder van genade, je wist als kind 
niet zo precies wat genade was, 

http://www.cordaidmenseninnood.nl/
http://www.leergeldoosterhout.nl/
http://www.gerarduskalender.nl/
http://www.missio.nl/
http://www.missio.nl/


 5  

maar je begreep dat er iets van liefde was, tussen 
die moeder in de hemel en de mensen op de aar-
de.” 

“Soms weet ik helemaal niet wat ik zeggen moet, 
dan is alles me te veel en te groot. Dan steek ik 
maar gewoon een lichtje aan bij Maria en zeg: je 
moet me nou maar helpen hoor Maria, ik weet het 
zelf echt niet meer. Ik bid een paar Weesgegroetjes 
en ben even stil. Daarna kan ik altijd weer verder, 
vol hoop en moed.”  

Rianne Claassen 
 
KINDERKERK 

 
 
■ EEN NIEUW SEIZOEN KINDERKERK 
Ook in de herfst en de winterperiode biedt de Ca-
tharinaparochie kinderen de mogelijkheid om op 
een eigen, speelse, manier met geloven kennis te 
maken en te oefenen.  
Ouders, grootouders, we hebben u nodig. Kom met 
uw kinderen of kleinkinderen en doe mee! 

Dierenzegening en Allerzielen  
In het najaar biedt het kerkelijk jaar rijke en mooie 
vieringen voor kinderen. Dierendag bijvoorbeeld, 
met een dierenzegening in de Basiliek. Alle kin-
deren met hun dieren – ouders of grootouders – 
zijn dan van harte welkom. Daarna volgt Allerzie-
len. In Oosteind kunnen kinderen een lichtje knut-
selen, in de Antoniuskerk zijn kinderen welkom 
voor een Allerzielen-gezinsviering.  

Vrede, wie wil dat niet? 
In de Vredesweek kunnen kinderen meedoen aan 
een vredesactiviteit bij Scouting Erasmus. Samen 
zitten bij het vuur, luisteren naar een verhaal over 
vrede, bidden voor vrede, brood bakken, samen 
delen en eten. Geef ze wel even op! 

Meer informatie op www.kinderkerkcatharina.nl of u 
belt de Catharinaparochie 0162-432339. 

Hennie van Hattum 
 
VORMSEL 7 NOVEMBER 2014 
Het vormsel in de 
Catharinaparochie 
vindt plaats in de 
H. Johannes de 
Doperkerk in Oost-
eind op vrijdag 7 
november 2014 om 
19.00 uur. Alle kin-
deren uit groep 8 kunnen zich daarvoor opgeven.  

 

Iedereen die gedoopt is kan gevormd worden 
Doop, eerste communie en vormsel horen bij el-
kaar. Bij de doop zijn het de ouders die in naam 
van hun kind 'ja' zeggen tegen geloof en kerk. Nu 
de kinderen de leeftijd hebben om in groep 8 te 
zitten, kunnen ze dat zelf. 

Voorbereiding voor kinderen en ouders 
Het vormsel is een belangrijke stap in de geloofs-
ontwikkeling van kinderen. Aan die stap gaat dan 
ook enige voorbereiding vooraf. Een van de ouders 
en de vormeling worden verwacht op een vorm-
selmiddag waarop zij samen ontdekken wat het 
betekent om je te laten vormen en hoe dat gaat. 
Ouders en kinderen gaan in verschillende work-
shops op zoek naar wijsheid, luisteren naar verha-
len, stilte in een meditatie ervaren, samen werken 
aan een grote collage en nog veel meer.  

Kloosterbezoek voor kinderen 
De kinderen komen ook een middag bij elkaar zon-
der ouders. Zij bezoeken dan een van de kloosters 
in de Heilige Driehoek. Even stap je in het leven 
van de zusters. In een gesprek met een van de 
zusters zal zij vertellen wat ze doen en waarom.  
 
Inschrijven 
U kunt uw kind voor het vormsel inschrijven via het 
secretariaat van de Catharinaparochie. U kunt dat 
schriftelijk doen of per e-mail. De kinderen, die het 
vormsel kunnen doen en van wie de namen bij ons 
bekend zijn, krijgen een dezer dagen een inschrijf-
formulier toegestuurd. Mocht uw kind geen formu-
lier hebben gekregen, dan kunt u dit opvragen bij 
het secretariaat van de Catharinaparochie, Markt 
17 te Oosterhout. Wij vragen u alle gegevens op 
het formulier in te vullen en terug te sturen. 
U kunt uw kind inschrijven tot en met 5 oktober 
2014. Daarna is inschrijving en deelname dit jaar 
niet meer mogelijk. 

Voor de bijdrage in de kosten geldt de regeling 
vanuit het bisdom die een bijdrage van € 112,00 
vraagt per gezin. U ontvangt hiervoor een nota. De 
reeds betaalde parochiebijdrage over 2014 wordt 
op dit bedrag in mindering gebracht. Voor informa-
tie en inschrijving: Catharinaparochie (zie colofon). 
 
Stuurgroep Vormen 
 
PROJECT ‘PEROSI’ - HERSTART 
In de maand september onderneemt de Catharina-
parochie een bijzonder evenement: de ‘Messe à tre 
voci d’uomo’, of in beter Nederlands: ‘dedriestem-
migevanperosi’. U kon hierover in het vorige paro-
chieblad lezen; het staat ook op de site van de Ca-
tharinaparochie. Zoals in dit artikel is te lezen, 
schreef Perosi een mis voor drie mannenstem-
men: de ‘driestemmige van Perosi’. Die mis hoor je 
tegenwoordig nog maar zelden. Daarom de hoog-
ste tijd om deze compositie tot leven te brengen, 
niet in een concert, maar waar ze thuis hoort: in de 
Eucharistieviering op zondag! En wel op 28 sep-

http://www.kinderkerkcatharina.nl/
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tember om 10.00 uur in de basiliek. We repeteren 
op 13, 20 en 27 september van  10.30 tot 12.00 
uur. Voor degenen die goed beslagen ten ijs willen 
komen zijn oefencd’s beschikbaar zodat u thuis 
rustig kunt studeren. De noten hoeven dus geen 
probleem te zijn. Het mannenkoor staat onder lei-
ding van Frans Bullens, organist is Jan Willems.  

Perosi met de beroemde dirigent Toscanini, in Milaan bij de 
première van Perosi's oratorium Mozes (1901) 
 
Opgave via het secretariaat van de Catharinaparo-
chie:  info@catharina-parochie.nl of 0162 - 453574. 
U kunt natuurlijk ook altijd de heren Bullens en Wil-
lems persoonlijk aan de muzikale jas trekken. 
 
Frans Bullens 
 
THOMAS IN HET NAJAAR 
Het Thomasprogramma van de 
Catharinaparochie biedt een 
breed opgezet programma; een 
kleine greep uit het aanbod.   

Leven met de psalmen 
Oosterhout is met twee kloos-
ters en een religieuze leefgroep 
rijkelijk bedeeld. Drie plaatsen 
van stilte, bezinning en rust, zo 
dichtbij, dat is toch wel een rijk-
dom in alle drukte van ons leven. Dit najaar werken 
we samen met de zusters Norbertinessen. We ver-
diepen ons in de psalmen die zij zingen die dag. 
Psalmen, zou het kunnen dat ze ons, in de rust van 
een dag ermee bezig zijn, iets te zeggen hebben? 

Van Augustinus tot Rudolf Otto 
Augustinus leefde in de 4e eeuw, een God-zoeker 
van het eerste uur. Zijn geschriften geven aanlei-
ding tot goede gesprekken over de eigen beleving 
van en ervaringen met God. De theoloog Rudolf 
Otto (19e-20e eeuw) komen we tegen in het boek 
'Het numineuze' van Tjeu van den Berk, dat ons 
meeneemt naar de wortels van onze geloofserva-
ringen. Een ieder is welkom.  
 
Iconen  
U bent van harte welkom bij Paul Brenninkmeijer, 
priester en icoonschilder die met een grote kennis 

van zaken en veel beelden een mooie lezing over 
iconen verzorgt.  

Meditaties 
De meditaties gaan uit van een korte tekst uit Bijbel 
of traditie, een gebed of een lied, dan is er rust, 
stilte, zodat de Ander zich kan laten horen.  

Oosters anders? 
Al jaren lezen mensen – in wisselende groepen – in 
het boek van Leven en sterven, uit de Tibetaanse 
boeddhistische traditie. Kennismaken met een an-
dere traditie levert steevast verwondering op: 
'geloven ze dat echt?', maar zeker ook een goed 
gesprek. Juist door het verschil komen de vragen 
boven, wordt duidelijker wat je nu eigenlijk gelooft.   

Informatie 
Het bovenstaande geeft een indruk van het pro-
gramma-aanbod, volledig is het zeker niet. Voor 
meer informatie: www.thomasoosterhout.nl. 
 
Hennie van Hattum 
 
HAMSTERWEKEN VOOR DE ZIEL! 
VAN PROCESSIES, BEDEVAARTEN EN  
PELGRIMSTOCHTEN, SAMEN ONDERWEG  
OM VEILIG THUIS TE KOMEN…. 

Het wordt een bijzondere septembermaand! 
 
Bedevaarten in Brabant 
Op 16 september 20.00 uur Sint-Corneliuskerk 
Den Hout. Vrijwillige bijdrage. 
Lezing door Charles Caspers. Ooit waren Braban-
ders fervente bedevaartgangers. De bedevaarten 
naar Sint Cornelius op Den Hout en naar Sint Mar-
coen in Dorst waren elk jaar een feest. Na de 
Tweede Wereldoorlog veranderde dat. Mede dank-
zij het succes van de internationale Camino de 
Santiago kreeg de bedevaart echter weer aanzien, 
zij het minder in groepen en meer individueel. 

Pelgrimswandeling 
Het scholenproject – met pelgrims in de klas – 
wordt 19 september afgesloten. De leerlingen van 
groep 8 van de Achthoek, de Westhoek en Sint 
Marcoen zijn een hele dag onderweg voor hun ei-
gen pelgrimstocht. De brugklassers van het Mgr. 
Frencken College besteden in verschillende vakken 
aandacht aan het onderwerp en ook zij gaan wan-
delen. 

Pelgrimsweekend  20 en 21 september  
In samenwerking met de pelgrims van het Genoot-
schap van Sint Jacob. Een uitdaging! Een twee-

mailto:info@catharina-parochie.nl
http://www.thomasoosterhout.nl/
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daagse wandeling met overnachting langs Ooster-
hout, Oosteind, Dorst en Den Hout. Kijk voor in-
schrijven en informatie: www.catharina-parochie.nl. 
 
E Ultreia!  
Op 26 september 20.30 uur Sint-Corneliuskerk 
Den Hout. Bijdrage 5 euro. 
Schola Cantorum Oosterhout zingt uit de Codex 
Calixtinus. Een boek uit de twaalfde eeuw met ver-
halen en muziek over de weg naar Santiago de 
Compostela. Op weg naar Santiago trekt het koor 
door de kerk, e Ultreia! (e Ultreia betekent: en maar 
verder…) en wordt begeleid door doedelzak en 
trom. Een pelgrim trekt met hen mee en leest uit de 
Codex en uit zijn dagboek. Beelden ondersteunen 
het verhaal. Kaarten aan de kerk. 

Bedevaart naar Dorst en op weg naar Santiago 
de Compostella - 3 tot en met 14 mei 2015  
Eerst naar Maaikes Dorst en dan instappen voor 
een twaalfdaagse busreis naar Santiago de Com-
postella en over Lourdes terug. We volgen de Ca-
mino Frances en is er elke dag de mogelijkheid om 
een stuk van de route te lopen en zo de Camino te 
ervaren. Voor de niet-wandelaars is er een aange-
past programma. De informatiebijeenkomst is op   
1 oktober 2014 om 20.00 uur in de Mariakerk.  
Maar eerst op weg naar Den Hout! Te voet als 
het even kan, op bezoek bij Sinte Kennelis:  
21 september 
 

9.00 uur Pelgrims die in een groep naar Den Hout 
willen wandelen, verzamelen zich bij de Mariakerk, 
Wilhelminalaan in Oosterhout. In Vrachelen sluiten 
de wandelaars van het Pelgrimsweekend aan.  
10.15 uur Processie. Met onder andere Fanfare 
Amacitia uit Den Hout, d’Askruizen uit Oosterhout, 
leden van het dames- en herenkoor Sint Caecilia 
uit Den Hout, Schola Cantorum Oosterhout, vaan-
dels van de Catharinaparochie. Met onderweg twee 
momenten van bezinning. Opa’s en oma’s met hun 
kleinkinderen, om het door te vertellen. 
11.30 uur Eucharistieviering met zang van dames- 
en herenkoor Sint Caecilia en Schola Cantorum 
Oosterhout. 
12.30 uur Koffieconcert van Fanfare Amacitia op 
Den Heuvel. 
14.00 uur Lof met verering van de relikwie van Sint 
Cornelius. 
 
Tentoonstelling 21 september Houtse Heuvel 30 
Met o.a. vaandels, foto’s en processieattributen. 
Samengesteld door de Erfgoedstichting Den Hout, 
heemkundekring de Heerlijkheid Oosterhout,     
Catharinaparochie/Sint-Corneliuskerk en foto’s 
Janine Spanjer. 

U bent overal meer dan welkom en alle achter-
gronden vindt u op www.catharina-parochie.nl. 
En jazeker! Het is ook kermis op Den Hout! 
 
Walther Halters 
 

PAROCHIEKERN ST. JAN DE DOPER (BASILIEK) 

 

Kerkgebouw: Basiliek St. Jan 
Markt 17 
4901 EP  Oosterhout 

E-mail: secretariaat@basilieksintjan.nl 
Website: www.basiliekoosterhout.nl/Homepagina1.html 
Parochiecentrum: Markt 17 
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 
Telefoon: 0162-453574 
Coördinatoren: Loek van Driel, Jan Rouwhorst, Ilse Willems 
Ledenadministratie: Jac van Stokkom 
Dag en tijden van vieringen: zondag 10.00 uur 

woensdag en vrijdag 8.00 uur 
Rooster: zie middenpagina 
Bankrekeningnummer: NL43INGB0001.0774.01 

 
■ KRONIEK 
Het H. Doopsel ontvingen 
 
29 juni  Dora-Lisa Sanders 
13 juli  Renske Dirven 
20 juli  Ivy Fijneman 
 
Van ons gingen heen 
7 juni Fien Kuijpers - Roelen, 72 jaar, weduwe van 

Antonius Kuijpers 
25juni Katharina Kluwen, 77 jaar 
 
 

13 juli Lambertus Verhees, 70 jaar,  
 echtgenoot van Catharina  

Verhees - Bogers 
23 juli Toos Braat-Snoeren, 83 jaar,  
 weduwe van Johannes Braat 
28 juli Johannes Celi, 88 jaar,  

weduwnaar van Anna Celi - vanTilburg 
30 juli Diana van Doorne - Hartsuiker, 54 jaar,  
 gehuwd met Edwin van Doorne 
2 aug Ad Broeders, 81 jaar, gehuwd met  
 Corry Broeders – Willemsen 
 
 

http://www.catharina-parochie.nl/
http://www.catharina-parochie./
http://www.catharina-parochie./
http://www.catharina-parochie.nl/
http://www.catharina-parochie.nl/
mailto:secretariaat@basilieksintjan.nl
http://www.basiliekoosterhout.nl/Homepagina1.html
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■ GASTVROUWEN EN -HEREN 
Sinds enige weken heeft de basiliek op de zondag-
ochtend gastvrouwen en -heren. Deze vrijwilligers 
staan bij de ingangen van de kerk en verwelkomen 
alle bezoekers van de dienst. Ze geven een mis-
boekje mee en beantwoorden vragen. Als er kin-
deren bij zijn, maken de gastvrouwen en -heren 
hen attent op de kinderhoek, die enkele maanden 
geleden speciaal voor deze jonge doelgroep is in-
gericht. Veel mensen reageren positief op dit initia-
tief. 

Jos Trommelen 
 
■ KINDERNEVENDIENSTEN 
Het afgelopen jaar waren de kindernevendiensten 
succesvol. Enkele keren waren er meer dan tien 
kinderen en met Pasen zelfs meer dan 30. Ook in 
het nieuwe schooljaar zijn er weer kinderneven-
diensten in de basiliek. Iedere laatste zondag van 
de maand én op speciale feestdagen om 10.00 uur. 
De data: 28 september, 26 oktober, 30 november, 
25 december en 28 december. 

Om het nog aantrekkelijker te maken voor kinderen 
om te komen, maar ook om te zorgen dat ze ook 
thuis over het geloof praten, heeft de organisatie 
van de kindernevendiensten een spaarsysteem 
ontworpen. Daarbij sparen kinderen voor kleine, 
geloofsgebonden cadeaus zoals een sleutelhanger, 
een kaars of een zelfontworpen poster met het  
Onze Vader erop. En er zijn nog veel meer leuke 
cadeaus, afhankelijk van het aantal keren dat de 
kinderen komen. Wij hopen dat er komend school-
jaar nog meer kinderen komen dan vorig jaar! 

Fabienne Trommelen 
 
■ VRIJWILLIGERSDAG 
Op 22 juni vierden de kerkgangers en de vrijwil-
ligers van de basiliek het patroonsfeest van Sint 
Jan de Doper. Deze dag werd ook gebruikt om de 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. 

De dag begon met de eucharistieviering in de basi-
liek met pastoor Van Bronswijk als voorganger. Het 
Gemengd koor Sint Jan en de Capella Catharina 
zongen o.a. de prachtige mis Salve Regina van de 
Oosterhoutse componist Marinus de Jong.  

Na de viering was er gelegenheid elkaar te ont-
moeten bij een kopje koffie in de basiliek met heer-
lijk gebak dat door vrijwilligers was gemaakt. Ook 
konden mensen zich bij Rien van Noort aansluiten 
voor een rondleiding door de kerk en in de toren. 
Een groep van ongeveer 15 mensen sloot zich bij 
deze rondleiding aan en zij klommen zelfs hele-
maal naar boven waar de organisten Frans Bullens 
en Jan Willems nog een kleine demonstratie van 
het carillon gaven.  

Vanaf 13.00 uur werden de vrijwilligers in de pasto-
rie en de tuin ontvangen (dankzij het prachtige 

weer en de tuiniers-
kunsten van pastoor 
Van Bronswijk!) voor 
een lunch. Een groep 
vrijwilligers had de 
lunch en de aankle-
ding van de pastorie 
en de tuin voorbereid 
en zeker ook dankzij de zeer gulle sponsoring van 
slager Havermans uit Wagenberg kon iedereen 
genieten van heerlijke soep met broodjes met aller-
lei heerlijke vleeswaren, warme gehaktballetjes en 
nog veel meer. En natuurlijk ontbrak een drankje 
ook niet. Na een paar uurtjes in het heerlijke zon-
netje in de tuin te hebben vertoefd, togen de vrijwil-
ligers, voldaan van de lunch, de drankjes en de 
gezellige ontmoetingen weer huiswaarts.  

Iedereen die meegeholpen heeft met het voorbe-
reiden van de vrijwilligersdag en in het bijzonder 
slager Havermans voor alle heerlijkheden, heel erg 
bedankt! En natuurlijk ook veel dank aan alle vrij-
willigers voor hun inzet van de afgelopen jaren en 
uw komst naar de vrijwilligersdag. Laten we hopen 
dat we hier een jaarlijks terugkerend evenement 
van mogen maken met steeds meer vrijwilligers! 

Ilse Willems 
 
■ VRIJDAGAVONDOPENSTELLING 
Het is vrijdagavond, kwart voor 7. Terwijl ik over de 
Markt loop, ondertussen mensen begroetend, zie ik 
de Basiliek groter worden. Uit mijn broekzak haal ik 
de sleutel, ga de kerk binnen en maak haar bereid 
voor de openstelling. Het zijn kleine dingen die het 
verschil maken in zo’n grote kerk, een enkele kaars 
of lamp geeft al een heel andere indruk aan het 
gebouw.  
Na een kwartier zijn we, de andere vrijwilligers en 
ik, klaar met het voorbereiden van de kerk en zien 
we mensen voorzichtig door de deuropening kijken, 
twijfelend of ze binnen mogen komen. We gebaren 
dat ze welkom zijn, wat hun reden ook is. Vaak zijn 
het toeristen, soms zijn het kerkgangers, en soms 
hebben ze er geen binding mee. Maar toch weet de 
kerk ons allemaal op dat moment te raken en ont-
staan er mooie gesprekken. De ene keer simpel en 
vriendschappelijk, de andere keer uitdagend en 
emotioneel. En toch blijft de sfeer gemoedelijk. 
Tussen het praten door houden we de kerk in de 
gaten en hebben we af en toe tijd voor onszelf, die 
we dan ook gebruiken om onderling te praten, de 
kerk zelf te bewonderen en te ontdekken, en om te 
bidden, mocht het nodig zijn. Na dat alles kijk ik op 
mijn horloge en zie het 9 uur worden, de openstel-
ling is gedaan en het is weer tijd om af te bouwen. 
De kerkdeur draai ik op slot en tevreden kijk ik te-
rug op een mooie avond. 
Als het verhaal u aanspreekt, nieuwe vrijwilligers 
zijn altijd welkom en we zouden het leuk vinden als 
ons team uitbreiding krijgt. Mocht u vragen of inte-
resse hebben, u bent sowieso welkom op de     
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vrijdagavonden tussen 19.00 en 21.00 uur en an-
ders kunt u bellen (06-15283225) of e-mailen  
roy.soeters@gmail.com. 
 
Roy Soeters 
 
■ STICHTING LUDENS 
De Stichting Ludens promoot de orgels in de Sint-
Jansbasiliek door diverse concerten te organiseren. 
In het voor- en najaar worden er avondconcerten 
gegeven door vooraanstaande organisten uit bin-
nen- en buitenland. In de zomer zijn er de goedbe-
zochte marktconcerten op zaterdagmiddag. Deze 
kennen een wat lichtvoetiger programma.  
De organisatie kijkt ook dit jaar weer terug op een 
mooi programma met veel bezoekers. 

Concert in de Onze Lieve Vrouwe-abdij  
Als het kermis is in Oosterhout wijken we met het 
marktconcert uit naar een ander orgel in onze ge-
meente. Dit jaar was de Onze Lieve Vrouwe-abdij 
aan de Zandheuvel de plaats van handeling.   
Hennie Vaatstra speelde daar op het circa 100 jaar 
oude Pels-Mutinorgel stukken van Bach, Franck en 
Vierne. Het was een zeer druk bezocht concert. De 
zusters, die iedereen gastvrij ontvingen, moesten 
zelfs stoelen bijzetten. De opbrengst van het con-
cert was, na aftrek van de kosten, bestemd voor de 
zusters en hun orgel.  

Dierendagproject 
Op 3 oktober wordt wegens het grote succes van 
de voorgaande jaren het dierendagproject her-
haald. Tijdens deze dag bezoekt een aantal Oos-
terhoutse basisscholen de basiliek om kennis te 
maken met het orgel in het algemeen en het   
Maarschalkerweerdorgel in het bijzonder. Er wordt 
dan dierenmuziek op het orgel gespeeld. 

Ton Stevens 
 
■ ROZENHOEDJES BIDDEN 
In de Mariamaand oktober worden er rozenhoedjes 
gebeden in de basiliek. Deze vinden iedere dins-
dag en donderdag plaats om 18.45 uur. U bent van 
harte uitgenodigd! 

 
■ NIGHTFEVER IN DE BASILIEK 
Op vrijdag 19 december, de drukste koopavond 
van het jaar, zet NightFever de deuren van de basi-
liek in Oosterhout weer open voor een ‘kerstmo-
ment’ van rust 
en bezinning. 
De basiliek 
wordt groten-
deels verlicht 
met kaarsen en 
een gelegen-
heidskoor zal 

de ruimte vullen met meditatieve liederen. De afge-
lopen jaren hebben honderden mensen tijdens de-
ze avond hun lichtje bij de nog lege kribbe gezet. 
Iedereen kan even rustig blijven zitten, een gesprek 
voeren of een gebedsintentie schrijven die door de 
zusters van de OLV Abdij worden opgenomen in 
hun gebeden.  

NightFever wordt georganiseerd door de Cathari-
naparochie, de gemeenschap Chemin Neuf en de 
Protestantse Gemeente Oosterhout. 

Ook dit jaar hopen we weer een grote groep vrijwil-
ligers vanuit de Catharinaparochie bijeen te krijgen 
die op 19 december vanaf 17.00 uur wil helpen met 
het klaarzetten van alle spullen in de basiliek (met 
aansluitend een maaltijd) en we zoeken natuurlijk 
ook deelnemers voor het gelegenheidskoor. Het 
koor zingt liederen uit Taizé. Deze liederen zijn 
eenvoudig mee te zingen. Er zijn dan ook geen 
repetities aan verbonden, u krijgt de muziek van 
tevoren thuisgestuurd met bijbehorende studiepar-
tijen. Wilt u deze bijzondere avond meemaken en 
meehelpen als vrijwilliger? Meld u zich dan aan bij 
Ilse Willems, via secretariaat@basilieksintjan.nl of 
telefoonnummer: 06-11360162. 
Plaats: basiliek  
Datum: vrijdag 19 december  
Tijd: 
17.00 uur spullen klaarzetten 
18.00 uur gezamenlijke maaltijd in het Koetshuis 
19.00 uur tot 21.30 uur NightFever met zang van 
het gelegenheidskoor 
21.30 uur tot 22.30 uur opruimen 

Ilse Willems 
 
■ BASILIEK ZOEKT KOSTER 
Een mooie kerkplek als de basiliek kan niet zonder 
kosters. Mannen of vrouwen die zich onbaatzuchtig 
en enthousiast inzetten voor het beheer van het 
kerkgebouw en het faciliteren van vieringen. De 
gemeenschap van de basiliek is op zoek naar een 
nieuwe koster die in samenwerking met de huidige 
kosters Jan Rouwhorst en Rien Vosman deze 
mooie taak op zich wil nemen. We zoeken een ex-
tra kracht die voor 1 of 2 zondagen in de maand 
koster wil zijn. Met het ‘kosteren’ bent u op een 
zondagochtend in totaal ongeveer 2,5 uur bezig 
wat betreft het ondersteunen van de Hoogmis. 
Naast de ondersteuning op de zondag zou het fijn 
zijn als u ook tijdens de belangrijke feestdagen de 
helpende hand kunt bieden. De huidige kosters 
nodigen u van harte uit voor een vrijblijvend ge-
sprek waarin zij u meer over de functie kunnen 
vertellen. U kunt Jan Rouwhorst bellen voor meer 
informatie via 0162- 433 481. 

De kosters 
 
 

  

mailto:roy.soeters@gmail.com
mailto:secretariaat@basilieksintjan.nl
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VIERINGEN IN DE KOMENDE MAANDEN (wijzigingen voorbehouden) 
 
 St. Jan de Doper (basiliek)  

Oosterhout 
Zondag 10.00 uur 

H. Marcoen  
Dorst 
Zondag 11.00 uur 

H. Johannes de Doper 
Oosteind 
Zaterdag 19.00 uur 

13-14 september 
 

R. van Bronswijk 
 

H. van Hattum 
 

T. Gerritsen 
Herenkoor 

20-21 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. van Riel *) *) 

27-28 september 
 

R. van Bronswijk 
 

Th. van der Leest 
 

J. Schoenmakers 
Herenkoor 

       3 oktober 19.00 uur: Dierenzegening 
R. van Bronswijk 
H. van Hattum 

  

    4-5 oktober J. van Riel Th. van der Leest T. Gerritsen 
Zingende Nootjes 

11-12 oktober B. van Leijsen E. de Kever J. Schoenmakers 
Herenkoor 

18-19 oktober R. van Bronswijk J. van Alphen T. Gerritsen 
Dameskoor 

25-26 oktober R. van Bronswijk Th. van der Leest H. van Hattum 
Herenkoor 

       1 november 19.00 uur: 
R. van Bronswijk 

  

       2 november R. van Bronswijk 19.00 uur: 
Th. van der Leest 

15.00 uur: 
T. Gerritsen 
Dameskoor 

       3 november 07.30 uur: Wijding Hubkes 
R. van Bronswijk 

  

       7 november   19.00 uur: 
Mgr. J. Liesen 
E. de Kever 
Zingende Nootjes 

    8-9 november H. Louws R. van Bronswijk R. Loonen 
Herenkoor 

15-16 november J. van Riel E. de Kever T. Gerritsen 
Dameskoor 

22-23 november 
 
 
 
 

R. van Bronswijk T. van Velthoven J. Schoenmakers 
Herenkoor 

     28 november 19.00 uur: Vrijdagavond- 
openstelling 
R. van Bronswijk 
H. van Hattum 

  

29-30 november R. van Bronswijk Th. van der Leest R. van Bronswijk 
Dameskoor 

 
Eucharistievieringen worden voorgegaan door:  R. van Bronswijk, T. Gerritsen, Th. van der Leest,  

B. van Leijsen, H. Louws, C. Maas, J. van Riel en  
H. de Valk   



 11  

VIERINGEN IN DE KOMENDE MAANDEN (wijzigingen voorbehouden) 
 

H. Antonius van Padua 
Oosterhout 
Zondag 9.30 uur 

Verrijzenis  
Oosterhout 
Zondag 9.30 uur 

H. Maria  
Oosterhout 
Zondag 11.00 uur 

H. Cornelius  
Den Hout 
Zaterdag 19.00 uur 

 

H. van Hattum 
 

H. Louws B. van Leijsen 
Dameskoor 

R. van Bronswijk 
St. Caecilia 

13-14 september 
 

*) Oecumenische 
viering: 
E. de Kever 

*) 21 september: 
11.30 uur: 
R. van Bronswijk  
B. van Leijsen  
H. van Hattum 
 
14.00 uur: Lof 
R. van Bronswijk  
B. van Leijsen  
 

20-21 september 
 
 
 
 

H. van Hattum 
 

C. Maas 
Dameskoor 

H. van Hattum 
Thomascantorij 

R. van Bronswijk 
St. Caecilia 

27-28 september 
 

 
 
 

          3 oktober 

H. Wortel 
De Flierefluiters 

G. van Bree 
Dameskoor 

R. van Bronswijk R. van Bronswijk 
St. Caecilia 

    4-5 oktober 

E. de Kever 
Gemengd Antoniuskoor 

H. van Hattum H. van Hattum E. de Kever 
St. Caecilia 

11-12 oktober 

H. de Valk 
Zangkoor ORTUS 

C. Maas 
Dameskoor 

H. van Hattum R. van Bronswijk 
St. Caecilia 

18-19 oktober 

H. van Hattum 
Antoniuscantorij 

E. de Kever J. Maas E. de Kever 
St. Caecilia 

25-26 oktober 

    
 

       1 november 

G. van Bree 
De Flierefluiters 

H. Louws 
Dameskoor 

H. van Hattum 10.00 uur: 
E. de Kever 
St. Caecilia 

       2 november 

 
 

          3 november 

 
 
 
 

          7 november 

R. van Bronswijk 
Gemengd Antoniuskoor 

E. de Kever B. van Leijsen R. van Bronswijk 
St. Caecilia 

    8-9 november 

H. de Valk 
Zangkoor ORTUS 

E. de Kever 
Dameskoor 

Thomasviering 
H. van Hattum 

E. de Kever 
St. Caecilia 

15-16 november 

H. Wortel 
Antoniuscantorij 

C. Maas 11.00 uur: 
G. van Uden 
15.00 uur: 
Catharinadag 
Team en Bestuur 

R. van Bronswijk 
St. Caecilia 

22-33 november 

 
 
 
 

        28 november 

H. Wortel 
Samenzang 

H. van Hattum 
Dameskoor 

H. van Hattum H. van Hattum 
St. Caecilia 

29-30 november 

 
De overige vieringen zijn Woord- en Communievieringen tenzij anders aangegeven. 

*) vervalt in verband met processie op zondag naar Corneliuskerk 
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PAROCHIEKERN H. MARCOEN 

 

Kerkgebouw: H. Marcoen 
Baarschotsestraat 87 
4849 BK  Dorst 

E-mail: marcoenkerkdorst@kpnmail.nl 
Parochiecentrum: Baarschotsestraat 87 
Secretariaat: dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur 
Telefoon: 0161-411215 
Coördinatoren: Corry van den Bosch, Harry Claasen,  

Jan Frijters, Dion van den Wijngaard 
Ledenadministratie: Frank van den Burg 
Dag en tijden van vieringen: zondag om 11.00 uur 
Rooster: zie middenpagina 
Bankrekeningnummer: NL86RABO0112291430 

 
■ GEDOOPT 
Op 10 augustus werd het H. Doopsel 
toegediend aan Emma van Essen,  
dochter van Mark van Essen en Marjolein 
Krijnen. 
 
Dat zij een leven vol liefde en geloof tegemoet mag 
gaan. 
 
■ OVERLEDEN 
Op 6 juni: Cornelia Apolla van der Sanden- 
van den Wijngaard, in de leeftijd van  
82 jaar, weduwe van J.F. van der Sanden. 
 
Dat zij bij God moge zijn in Zijn eeuwig licht 
en leven. 
 
■ DE VRIJWILLIGER 
In deze uitgave van het parochieblad van de Ca-
tharinaparochie staat de vrijwilliger centraal. 
De Marcoenkern mag zich verheugen in een zeer 
groot aantal vrijwilligers. De een zet zich dagelijks 
in voor de kerkgemeenschap, een ander doet mee 
aan een jaarlijks terugkerende actie.  
Wij zijn blij met alle vrijwilligers en om hieraan uit-
drukking te geven worden zij eenmaal per jaar uit-
genodigd voor een lunch in het dorpshuis aan het 
begin van het werkjaar.  
Deze traditie is bestaat al heel lang in Dorst. Vanaf 
het eerste jaar dat wij als vrijwilligers actief werden 
in de kerk is er een jaarlijkse bijeenkomst met de 
vrijwilligers. 

Uiteraard starten we de “opening van het werkjaar” 
met een viering in onze parochiekerk. Dit jaar zal 
pater Van der Leest ons voorgaan in de viering op 
zondag 5 oktober om 11.00 uur. De vrijwilligers 
hebben inmiddels een uitnodiging voor de bijeen-
komst ontvangen. Jaarlijks wordt aan één vrijwilli-
ger een boeket aangeboden namens de Marcoen-
kern en gevraagd om dit boeket in ontvangst te 
nemen namens alle vrijwilligers. Voor alle vrijwil-
ligers is er een heerlijke lunch. De vrijwilligers wor-
den opgeroepen een liedje of een sketch voor te 

dragen om er op deze manier een gezellig samen-
zijn van te maken. 

Op 21 september is er geen viering in onze paro-
chiekern. Dan wordt er in Den Hout een processie 
gehouden ter ere van de H. Cornelius. We hopen 
met een grote groep parochianen vanuit Dorst deel 
te nemen aan deze processie. Informatie hierover 
kunt u opvragen bij de coördinatoren. 
De viering in Den Hout is om 11.30 uur.  
Er is niet alleen een processie op zondag; deelne-
mers aan een tweedaagse wandeltocht komen op 
zaterdag 20 september in Dorst koffie drinken. Het 
hele programma vindt u in dit blad. 

Vrijwilligers tonen met hun inzet voor de kerk vitali-
teit aan. Verderop vindt u een artikel van Henny  
Hoedemaker over vitaliteit. Dit in het kader van het 
proces naar het nieuwe beleidsplan van de Catha-
rinaparochie, waarvan de Marcoenkern deel uit-
maakt. 

Denkt u erover om ook vrijwilliger te worden? 
Neem contact op met een van de coördinatoren. 
 
■ ONTHULLING GEDENKSTEEN 
Jaarlijks gaan we van-
uit de Marcoenkerk in 
de maand oktober 
naar de Vredeskapel 
aan de rand van het 
dorp. In de Vredeska-
pel ligt een gedenk-
steen met daarop de 
namen van de Polen 
die in en rond Dorst 
gevallen zijn.  

Dit jaar is de processie gepland op zondag           
26 oktober, na de eucharistieviering in de kerk, 
waarin pater Van der Leest ons voor zal gaan.  

Onder begeleiding van Fanfare Sint Joris gaat de 
processie op weg naar de Vredeskapel. 

Op initiatief van de Oranjevereniging in Dorst wordt 
bij de Vredeskapel een steen onthuld waarop de 

mailto:marcoenkerkdorst@kpnmail.nl
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namen staan van de mensen die in Dorst en om-
geving in de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.  

De namen zijn uitgebeiteld door Anton Ermens, die 
ook de steen heeft gemaakt waarop de Poolse ge-
vallenen vermeld staan. 
 
■ ROZENHOEDJE  
De oktobermaand is van oudsher een Maria-
maand; elke dinsdagavond wordt om 19.00 uur een 
Rozenhoedje gebeden. De naam 'rozenhoedje' is 
ontleend aan de afbeelding van Maria met de 
krans, een 'hoed' van rozen, door Maria bij wijze 
van kroon gedragen. De tekst staat in een boekje, 
zodat iedereen mee kan bidden; de Maria-liederen 
worden uit volle borst meegezongen. Bij het bidden 
van een Rozenhoedje wordt het gebedssnoer, of te 
wel de rozenkrans, een keer  rondgebeden. 
Mogen we u een volgend keer begroeten? 
 
■ ALLERZIELEN 
In Dorst is het een traditie om met Allerzielen niet 
alleen te vieren, in de avond, in de parochiekerk, 
maar ook een gezamenlijk bezoek te brengen aan 
de begraafplaats. De werkgroep die zorgt voor het 
onderhoud van de kerk, de pastorie en de begraaf-
plaats zorgt ervoor dat de begraafplaats is verlicht.  
Dit jaar valt Allerzielen op zondag. Besloten is de 
dienst van 11.00 uur te laten vervallen en te vieren 
op zondag 2 november om 19.00 uur. Tijdens de 
viering worden de namen voorgelezen van de over-
ledenen van het afgelopen jaar en ter nagedachte-
nis aan hen wordt een kaars aangestoken, vooraan 
in de kerk. De nabestaanden ontvangen hiervoor 
een persoonlijke uitnodiging. 
Zoals gezegd gaan we na de viering, in processie, 
vanuit de kerk, naar de begraafplaats. Ik moet zeg-
gen dat ik het altijd erg sfeervol vind om die lange 
stoet mensen met brandende graflichtjes te zien 
lopen en hiervan deel te mogen uitmaken. Niet 
alleen de overledenen van het afgelopen jaar wor-
den herdacht, al onze dierbare overledenen wor-
den op deze dag herinnerd. 
Op het kerkhof wordt de viering afgesloten met een 
gebed en een lied en worden de graven en het 
urnenveld met wijwater besprenkeld. 
 
■ MISINTENTIES 
Graag 10 dagen van te voren opgeven bij Bernard 
Verhulst (0161-411858) of Rian van Tilburg (0161-
412900). 

Corry van den Bosch  
 
■ VITALITEIT  
Overpeinzing 
Hoe peil je de diepte van het geloof? Bestaat er 
een meetlint voor devotie? Telt daarbij het aantal 
kaarsen dat opgestoken wordt of het gerinkel van 
de munten op de collecteschaal? 

‘Het geheim van elke vitaliteit is de drang tot door-
geven’, schreef Godfried Bomans al in de jaren 70 
van de vorige eeuw ‘gecombineerd met het ver-
mogen tot aanpassing en tolerantie. Alleen doorge-
ven leidt tot fanatisme, alleen soepelheid tot verlies 
van eigen bezit. Het gaat om een combinatie van 
beide.’ 

Vitaliteit is leven 
Het kerkdorp Dorst kent vanwege het relikwie van 
Sint Marcoen van oudsher een krachtige geloofs-
beleving. Iedere eerste zondag van mei was Dorst 
de bestemming van grote groepen bedevaartgan-
gers.  Maaikusdorst kreeg door de jonge mannen 
en vrouwen, die de kermis daarbij bezochten de 
naam Meskesdorst.  
 
Met het pelgrimsweekend op 20 en 21 september 
wordt het traditionele bezit van Dorst nieuw leven 
ingeblazen.  Op die dagen  vindt er een tweedaag-
se wandeling plaats langs Oosterhout, Oosteind, 
Dorst en Den Hout. 
Vervolgens wordt op 3 mei 2015 de bedevaart naar 
Dorst gecombineerd met een busreis van twaalf 
dagen naar Santiago de Compostella en over 
Lourdes terug. 
Geloven in de kerk is niet ‘cool’ bij de jonge gene-
ratie, maar bedevaarten ‘leven’ en zijn volop in be-
weging. Gelovig of niet, mensen van heinde en 
verre vinden op 26 augustus hun weg naar de Hei-
lige Anna in Molenschot en de gang naar Santiago 
is razend populair.  

‘Leven is het meervoud van lef’, is een tekst van 
Loesje. ‘Lev’ is Hebreeuws voor ‘hart’. ‘Hart’ in de 
betekenis van ‘moed’. De moed om een sprong in 
het diepe te maken, om het eens over een andere 
boeg te gooien, andere paden te bewandelen. Dat 
is de betekenis van de 
wonderbare visvangst  op 
het meer van Galilea. Toen 
de leerlingen de netten aan 
de andere kant in het water 
gooiden scheurden de net-
ten door het gewicht van de 
vis. 

Vitaliteit is levenskracht en levenslust en hoe be-
wijzen die bijna uitgestorven gelovigen dat?  
Je geloof ‘bewijzen’ heeft iets dat zichzelf tegen-
spreekt, er spreekt wantrouwen uit voor de op-
rechtheid ervan. Een mens die in een openbare 
ruimte bidt, getuigt al biddend. Een bedevaartgan-
ger ‘bidt met de voeten’. Dat dient men te koeste-
ren, dat is heilig. Het mysterie van het geloof eist 
geen voorgeschreven vorm voor zichzelf op, 
slechts ontzag daarvoor is op zijn plaats; ontzag 
voor de vorm waarin geloven zich aandient. 
Wie kent Gods wegen en Zijn heilige gestalte? 
Wie ziet Zijn braambos branden, wanneer Hij zich 
manifesteert in het verborgene, in fragmenten, in 
gebreken en gruzelementen?  

Henny Hoedemaker 



 14  

 

PAROCHIEKERN H. JOHANNES DE DOPER 

 

Kerkgebouw: H. Johannes de Doper 
Provincialeweg 84 
4909 AL  Oosteind 

E-mail: sintjanoosteind@live.nl 
Parochiecentrum: Provincialeweg 84 
Secretariaat: woensdag van 9.30 tot 11.30 uur 
Telefoon: 0162-453354  
Coördinatoren: Louis Claassen, Anny van Dongen,  

Wil Ligtvoet, Mieke Verdaasdonk 
Ledenadministratie: Martha Leltz 
Dag en tijden van vieringen: zaterdag om 19.00 uur 
Rooster: zie middenpagina 
Bankrekeningnummer: NL32RABO0139.5012.90 

 
■ GEDOOPT 
31-08-2014 Florine Huijben,  
ochter van Corné Huijben en Su-
zanne Crop 
  

■ OVERLEDEN 
31-5-2014 Elsje Duffhues-van Langen, 
 87 jaar 
3-6-2014 Adriana van den Biggelaar- 
 van Dongen, 87 jaar 
16-6-2014 Maria J. Meeuwissen- 
 van der Veeken, 83 jaar  
27-7-2014 Jacobus T.H Huijben, 64 jaar  
  
■ PELGRIMSTOCHT EN PROCESSIE 
Zaterdag 20 september start het pelgrimsweekend, 
zoals u al in de kranten heeft kunnen lezen. Via 
Oosterhout, Dorst, Oosteind eindigt de route ook 
weer in Oosterhout.  
In onze kerk kan door de pelgrims een lunch wor-
den genuttigd, verzorgd door onze vrijwilligers. Op 
zondag 21 september vindt de processie plaats

in  Den Hout. Wij nodigen iedereen in Oosteind van 
harte uit om hieraan mee te doen. Hierover ont-
vangt u nog informatie in de kerk, op het infobord 
bij de kerk en bij de coördinatoren van Oosteind. 
 
■  OPKNAPBEURT KERKHOF 
In de afgelopen periode 
is er weer veel werk 
verzet op het kerkhof. 
De bestrating rondom 
het kruisbeeld is ver-
groot, zodat er meer 
ruimte is bij het af-
scheid nemen van een 
overledene op het 
kerkhof. De hoge heg 
die het kerkhof om-
zoomt, heeft een pas-
send zomerkapsel 
aangemeten gekregen. Dank aan eenieder die hier 
zijn steentje aan heeft bijgedragen.  
 
Coördinatoren 
 
 

PAROCHIEKERN H. ANTONIUS VAN PADUA 

 

Kerkgebouw: St. Antoniuskerk 
St. Vincentiusstraat 113a 
4901 GJ  Oosterhout 

E-mail: st-antonius@zonnet.nl 
Website: www.st-antoniusoosterhout.nl 
Parochiecentrum: Antoniushuis De Vinder 
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en 

van 13.30-16.00 uur (behalve woensdag)  
in de schoolvakanties alleen de ochtend 

Telefoon: 0162-470954 
Coördinatoren: Ria Janmaat-Markhorst, Wim de Jong,  

Ad Kouwelaar 
Ledenadministratie: Joke van Ham 
Dag en tijden van vieringen: zondag om 9.30 uur 
Rooster: zie middenpagina 
Bankrekeningnummer: NL29RABO0139.9015.66 

 
  

mailto:sintjanoosteind@live.nl
http://www.st-antoniusoosterhout.nl/
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■ KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE 
Het H. Doopsel ontvingen 
 
13 april Miraj Sha’awi  
  4 mei Che Wieneke  
11 mei Mara Koopmanschap  
15 juni Marley Rombouts  
22 juni Luana Gosenson  
22 juni Lewis Kuipers  
29 juni Demy de Hond  
29 juni Romy de Hond  
29 juni Sanne de Hond  
29 juni Zoey Asbreuk  
  6 juli Lynn de Ronde   
  6 juli Sebastiaan van Riel  
 
Hun Eerste H. Communie deden 
De Antoniuskerk was dit jaar gastheer 
voor de communicanten vanuit de  
Catharinaparochie. 
 
18 mei 2014: 10.00 uur 
Tobi van Aalst    Pien van Buitenen 
Antonia van Dongen    Rick van Dongen 
Myrthe Ermens    Christa de Haan 
Thomas Jansen    Mees van Kaam 
Milan Koomans    Kalista Lasek-Preston 
Erik Leenaerts    Sylvia van Mook 
Maggy Oomen    Max van Opstal 
Bram Smidt     Dizairo Valentijn 
Joris Wiertz     Sanne Wouters 
 
18 mei 2014: 12.00 uur 
Thijs van Alphen    Lieke Boomaars 
Lune Coenen     Jaylinn van Ginneken 
Lotte Griep     Coert van de Heyning 
Indy Huisman     Isa Koenders 
Milco van Leijsen    Fleur van Pelt 
Jasmijn van Roessel    Floris Smink 
Glyneth Spierts    Frido Tange 
Pieter Vleeming    Jildou de Vries 
Lennart de Vries    Nathalie van Wijnen 
Robert-Jan van Wijnen  
 
25 mei 2014: 12.00 uur 
Fabien Benschop    Noëlia Berbers 
Menthe van Boxel    Lisa van Deursen 
Lars Eikhout     Tijme Embregts 
Moreno Holleman    Lynn de Hoogh 
Bas van Kaam    Savanna Lammerse 
Evy Maas     Kay Michielsen 
Aurelia van Rijthoven   Thomas Rolland 
Roy Siemons     Benthe van Zeeland 
Teuntje Zwaal 
 
In het huwelijk traden 
 
27 juni  Taicen Manuela en  

 Lincy Oerlemans 
 
 

Van ons heen gingen 
 
30 apr.  Hendrik de Heus, 92 jaar,  
   weduwnaar van  

  Lieneke Kastelijns 
  1 mei  Annie van den Kieboom,  

 85 jaar, weduwe van  
 Wil van Eijl 

16 mei  Cor Dirven, 92 jaar, weduwnaar van  
 Corrie de Vet 

17 mei  Piet Leenaars, 70 jaar 
28 mei  Riek van Dongen, 85 jaar, weduwe van  

 Piet Jansen 
11 juni  Dina Jansen, 94 jaar, weduwe van  

 Michal Salewicz 
27 juni  Margie Nahusuly, 71 jaar, echtgenote van  

 Wilhelmus König 
29 juni  Zuster Agatha Rigter, 91 jaar, norbertines  

 van Sint-Catharinadal 
10 juli  Louisa Oomen, 87 jaar, weduwe van  

 Wladyslaw Frankowski 
 
■ THUIS COMMUNIE ONTVANGEN 
Het gaat u allemaal niet zo vlot meer af als vroeger.  
U ziet er tegenop om erop uit te gaan. Het naar de 
kerk gaan elke week? U slaat wel eens één, twee, 
drie keertjes over. Het wordt u soms te veel, maar 
toch wilt u de communie ontvangen. 
Bij de Sint-Antoniuskerk bestaat al jarenlang de 
mogelijkheid om thuis te communie te gaan. Vrijwil-
ligers brengen die bij u thuis. De laatste jaren nam 
zuster Theresia Maria in ’t Groen die taak op zich. 
Jarenlang bezocht zij verschillende mensen in Oos-
terhout. Vanwege haar leeftijd is dat echter niet 
meer mogelijk.  
De Sint-Antonius heeft in de persoon van de heer 
Dré Damoiseau een waardige opvolger gevonden. 
Als u er prijs op stelt thuis de communie te ontvan-
gen, of u kent iemand in uw familie of omgeving die 
dat graag wilt dan kunt u contact opnemen met het 
secretariaat Antoniushuis ‘De Vinder’ telefoon  
0162 - 470 954. Geef uw naam en telefoonnummer 
door en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u 
opgenomen om een afspraak te maken. 
 
Wiljan van der Zanden 
 
■ SCHOOLPROJECT 
Al voor de zevende keer op rij is de Sint-Antonius 
van Paduakerk aan de Sint-Vincentiusstraat 113 in 
Oosterhout weer deelnemer aan het schoolproject 
Expeditie “Heilige Huisjes”.  
Speciaal voor de groepen 7 en 8 van de basis-
school ontwikkelde Erfgoed Brabant een lesproject 
dat aandacht besteedt aan de wereldgodsdiensten 
maar tegelijk ook een link legt naar het religieuze 
erfgoed van de leerlingen zelf.  
Talloze Brabantse religieuze gebouwen stellen in 
het kader van dit project hun deuren open voor 
schoolklassen. Zo ook de Sint Antoniuskerk.  
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In het project Expeditie “Heilige Huisjes” ontdekken 
leerlingen wat die religieuze gebouwen betekenen, 
wat ze zeggen over de mensen die er komen en 
wat die belangrijk vinden in hun leven. 
Op www.ergoedbrabant.nl/expeditieheiligehuisjes 
kunnen leerkrachten de lijst van te bezoeken ge-
bouwen raadplegen waaronder de Sint-
Antoniuskerk.  
Scholen kunnen zich hier ook aanmelden voor kos-
teloos lesmateriaal bestaande uit werkboekjes met 
opdrachten ter voorbereiding voor de leerlingen, 
een dvd met achtergrondinformatie over de ver-
schillende godsdiensten, kijkwijzers door de leer-
lingen te gebruiken op locatie en een docenten-
handleiding. 
Aanmelden voor het project kan het gehele school-
jaar 2014/2015. Het project Expeditie “Heilige Huis-
jes” is goed in te passen in het onderwijsprogram-
ma. Het sluit aan bij de lessen levensbeschouwing, 
cultuur- en erfgoededucatie en geschiedenis. 

 
■ GELOOFSGEMEENSCHAP 
Het kerkbestuur van de H. Catharinaparochie ver-
wacht eind oktober 2014 alle rapportages van de 
zeven kerkplekken waaronder die van de Sint An-
tonius van Padua, zodat het kerkbestuur het pasto-
rale plan (waarvan het gebouwenplan onderdeel 
uitmaakt) presenteert in de Catharinaparochie en 
vervolgens aanbiedt aan het Bisdom en wel voor   
1 januari 2015. 

Vitaliteit 
Belangrijkste onderdeel van de rapportage betreft 
de vitaliteit van onze Antoniuskerk. De initiatief-
groep gebruikt, om een niet cijfermatige rapportage 
te schrijven, de inventarisatie die door de coördina-
toren is gemaakt. In die rapportage wordt aange-
geven hoe groot de vitaliteit is, waar die uit bestaat 
en hoe die in de toekomst gegarandeerd kan wor-
den.  

Herbestemming kerk 
Daarnaast vinden gesprekken plaats over de her-
bestemming van gebouwen. De initiatiefgroep blijft 
streven naar handhaving van de Antoniuskerk voor 
de eredienst. Vanuit de initiatiefgroep heeft hier-
over inmiddels een gesprek plaatsgevonden met 
iemand van het bisdom die hiermee speciaal belast 
is. 

Voortgang 
We hebben het idee dat er vooruitgang zit, hoewel 
de standpunten van de initiatiefgroep enerzijds en 
die van het kerkbestuur en het bisdom anderzijds 
nog ver uit elkaar liggen. 
Er wordt dan ook verder gewerkt aan de mogelijke 
oprichting van de vereniging. Wij blijven op onze 
hoede. 

Word lid  
Mensen die de Sint-Antonius een goed hart toe-  

dragen en graag willen dat de activiteiten van de 
Sint-Antoniuskerk behouden blijven, kunnen lid 
worden van de vereniging “Sint Antonius Geloofs-
gemeenschap Oosterhout” door het aanmeldformu-
lier in te vullen. 
Formulieren liggen op de lectuurtafel in de kerk, in 
de dagkapel en zijn ook te krijgen op het secretari-
aat Antoniushuis ‘De Vinder’. 
Ingevulde formulieren kunt u afgeven in ‘De Vinder’ 
of stoppen in de groene brievenbus van het       
Antoniushuis, St. Vincentiusstraat 113A,           
4901 GJ  Oosterhout. 

Namens de initiatiefgroep: 
Jan Poppelaars, telefoon 0162-422091 of 
jan_poppelaars@hotmail.com 
Willem–Jan van der Zanden, telefoon 0162-459540 
of wjvanderzanden@xs4all.nl 
Jan Frerejean, telefoon 0162-427946 of  
frerejean@hotmail.com 
 
■ WORD VRIEND[IN] VAN KERK OP HET 

KRUISPUNT 
In september 1990 schreef de toenmalige redactie 
van het informatieblad van de Sint-Antonius van 
Padua: “In onze parochie gebeurt zoveel dat we 
alle mogelijkheden willen benutten om u op de 
hoogte te stellen. De pastorale nieuwsbrief wil u al 
die informatie geven, want zo kan ook weer blijken 
hoe levendig onze parochie is.” 
Informatie geven over de Sint-Antoniuskerk is voor 
de huidige redactie, die momenteel bestaat uit Ad 
Kouwelaar en Wiljan van der Zanden, nog steeds 
van belang om zo te laten zien hoe “levendig” het 
in de Sint-Antonius is.  

Maar tijden veranderen. Tegenwoordig is het niet 
meer zo gewoon dat iedereen elk weekend naar de 
kerk komt en de nieuwsbrief ‘KerK op het Kruis-
punT’ meeneemt. Daardoor gebeurt het wel eens 
dat wanneer u wel komt er geen exemplaar meer is 
en u verstoken blijft van waardevolle informatie.  
Maar om altijd verzekerd te zijn van een ‘Kruis-
punT’ heeft de redactie gemeend u nog eens te 
moeten wijzen op een andere mogelijkheid.  
Als u “Vriend of Vriendin van KerK op het Kruis-
punT” wordt, ontvangt u het driewekelijkse infoblad 
van de Sint-Antonius van Padua gratis en voor 
niets thuis in de bus. Het enige wat u hoeft te doen 
is het groene kaartje, dat op de lectuurtafel achter 
in de kerk ligt, in te vullen en daarna in de groene 
brievenbus van Antoniushuis ‘De Vinder’ te stop-
pen. Afgeven in het Antoniushuis mag natuurlijk 
ook. Dit aanbod geldt echter alleen als u in Ooster-
hout-stad woont. 

Velen maken van deze mogelijkheid al jaren ge-
bruik en ontvangen de uitgave van ‘KerK op het 
KruispunT’ om de drie weken automatisch in de 
bus. Een hele geruststelling voor velen. 

Wiljan van der Zanden 
 

http://www.ergoedbrabant.nl/expeditieheiligehuisjes
mailto:jan_poppelaars@hotmail.com
mailto:wjvanderzanden@xs4all.nl
mailto:frerejean@hotmail.com
mailto:frerejean@hotmail.com
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PAROCHIEKERN VERRIJZENIS 

 

Kerkgebouw: Verrijzeniskerk 
Vondellaan 43 
4904 BA  Oosterhout 

E-mail: info@verrijzeniskerkoosterhout.nl 
Website: www.verrijzeniskerkoosterhout.nl 
Parochiecentrum: Vondellaan 43 
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur 
Telefoon: 0162-453502 
Coördinatoren: Jo van Beek, Jos Bleijlevens, Gé van Dongen, 

Kees de Kok 
Ledenadministratie: Lambert Mutsaers 
Dag en tijden van vieringen: zondag om 09.30 uur 

woensdag om 09.30 uur 
Rooster: zie middenpagina 
Bankrekeningnummer: NL71RABO0139.9037.20 

 
■ OVERLEDEN 
Sarina Huizenga. Overleden op 4 juli 
2014 in de leeftijd van 91 jaar. Zij was 
woonachtig in de Doelen. We hebben op 
10 juli afscheid van haar genomen. 
 
Ria Sips. Zij overleed op 14 juli in de  
leeftijd van 79 jaar. Zij was woonachtig in Paterserf. 
Op 17 juli hebben we afscheid van haar genomen. 
 
■ TERUGBLIK OP ZIEKENVIERING 2014 
De jaarlijkse ziekenviering (dit jaar op 5 juli) is een 
gezamenlijk initiatief van de Stuurgroep Caritas en 
Diaconie van de Catharinaparochie, HOOM en De 
Zonnebloem. De viering is voor alle mensen uit 
Oosterhout en overige belangstellenden, die in hun 
leven te maken hebben met ziekte of zorg, dus een 
viering voor iedereen. 
Dit jaar was het thema acceptatie. Geen gemakke-
lijk onderwerp en zeker geen gemakkelijk proces 
voor degenen, die moeten leven met beperkingen. 
We kijken terug op een sfeervolle viering in de Ver-
rijzeniskerk, waarin met kaarslicht, handoplegging, 
inspirerende teksten en liederen mensen bemoe-
digd werden. Na de viering was er een maaltijd in 
een gemoedelijke sfeer en iedereen kreeg een roos 
mee naar huis met een gedichtje over acceptatie. 

 
 

 Acceptatie 
 

Hoe wordt boosheid en frustratie 
tot helende kracht van acceptatie? 

Niet door je in berusting gelaten over te geven, 
Wel door te werken aan aanvaarding van je leven. 

 

 
 
Gerrie van Bree 
 
 

■ VRIJWILLIGERS MAKEN HET VERSCHIL 
In een parochie gebeurt veel meer dan menigeen 
denkt. Een parochie is een geloofsgemeenschap 
die alleen maar kan bestaan en functioneren, wan-
neer mensen hun verantwoordelijkheid nemen en 
zich inzetten. Wij waarderen het werk van die ve-
len, die vaak al jaren actief zijn. 
Onze vrijwilligers zetten zich van harte en trouw in 
voor het welzijn van anderen of onderhouden het 
kerkgebouw en dragen hun steentje bij aan onze 
gemeenschap in de Verrijzeniskerk. Met hun be-
langeloze inzet zorgen zij ervoor dat onze groep 
zich staande en gaande houdt en zich kenmerkt 
door saamhorigheid en vitaliteit.  
Vrijwilligers maken het verschil. Ze stellen een deel 
van hun tijd, van hun energie, van hun kennis en 
kunde ter beschikking. Vanzelf gaat dat niet. Dat 
gaat via geven en ontvangen.  
Vrijwilligers beschikken niet over elkaar, want God 
wil niet dat de ene mens beschikt over de andere: 
ze zijn beschikbaar voor God en Zijn volk.  
Zonder spanning lukt dat niet altijd. We zijn inge-
wikkelde mensen, we zijn soms moeilijke mensen, 
maar we zijn allemaal mensen met de beste be-
doelingen. We willen beschikbaar zijn voor het 
dienstwerk van God. We mogen samen laten zien 
waar we goed in zijn. Laten wij proberen met zijn 
allen Gods rijk dichterbij te brengen.  
Op 7 september staan wij bij die goede werken van 
onze vrijwilligers stil in een viering en bedanken wij 
hen voor hun inzet voor kerk en parochie met een 
gezellige bijeenkomst daarna. We hopen dat we 
het komend jaar weer op allen mogen rekenen. 
 
■ GEDICHT ALS INSPIRATIEBRON  
Het gedicht van Jacqueline Roelofs-van der Linden 
mag voor ieder van ons een inspiratiebron zijn in 
ons omgaan met jonge mensen die dit nieuwe 
schooljaar aan ons zijn toevertrouwd:  
 
 
 
 

mailto:info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
http://www.verrijzeniskerkoosterhout.nl/
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Kind… 
   

Ik kan je stenen geven om te bouwen,  
géén blauwdruk voor een kant-en-klaar gebouw:  

het eigenlijke werk is toch aan jou.  
Dat jij dat kunt, daar moet ik op vertrouwen.  

   
Het maken van cement kan ik je leren,  

hoe steen voor steen te voegen in verband,  
maar niet jouw hand te zetten naar mijn hand:  

jij moet je huis in vrijheid construeren.  
   

Zo geef ik jou misschien een fundament,  
de grondslag voor door jou te bouwen muren.  
Dan rest mij slechts jou aan te blijven vuren,  
tot jij, mijn kind, een meester-bouwer bent. 

■ IN GESPREK MET 
In de Verrijzeniskerk zijn we met enkele jongeren in 
gesprek gegaan over wat zij van de kerk verwach-
ten en wat zij in de kerk zouden willen doen. Uit dat 
gesprek kwamen verrassende standpunten naar 
voren, die we in het kader van onze vitaliteit graag 
met hen willen uitwerken in het najaar. 

In een andere bijeenkomst hebben we met oudere 
belangstellende parochianen gesproken over hun 
verwachtingen van de kerk en hun participatie in 
activiteiten rond kerk en geloof. Een inspirerende 
bijeenkomst die om een vervolg vraagt.  

De klankbordgroep gaat dan ook met beide groe-
pen vervolggesprekken plannen om concreet te 
maken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Jos Bleijlevens en Gerrie van Bree 
 

PAROCHIEKERN H. MARIA 

 

Kerkgebouw: H. Maria - Wilhelminalaan 63 
E-mail: info@thomasoosterhout.nl 
Website: www.thomasoosterhout.nl 
Parochiecentrum: Wilhelminalaan 63 - Oosterhout 
Secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.30-12.30 uur 
Telefoon: 0162-453113 of 06-16935992 
Coördinatoren: Leo Ernst, Mieke Huiskamp, Frans van der Wijst 
Ledenadministratie: Annemiek van Buchem, Frans van de Hurk 
Dag en tijden van vieringen: zondag om 11.00 uur 
Rooster: zie middenpagina 
Bankrekeningnummer: NL48 RABO 0139901515 

 
■ KOSTER GEVRAAGD    

(HERHAALDE OPROEP) 
Voor de vieringen die worden gehouden, zet de 
koster van tevoren alles klaar en opent de kerk. Na 
de viering ruimt hij/zij alles op en sluit af. Tijdens de 
viering doet hij/zij met nog iemand de collecte.  

Graag zouden wij er nog iemand bij willen hebben 
om meer te kunnen afwisselen. 
Parochiecentrum Maria, Wilhelminalaan 63 
0162-453113. 
 
Leo Ernst 
 

 
PAROCHIEKERN H. CORNELIUS 

 

Kerkgebouw: H. Corneliuskerk, Houtse Heuvel 12 
E-mail: secretariaat@cornelius-denhout.nl 
Parochiecentrum: Houtse Heuvel 12, Den Hout 
Secretariaat: dinsdag van 9.30-11.00 uur 

donderdag van 10.30-11.45 uur 
Telefoon: 0162-452502 
Coördinatoren: Marja van Gils, Bert van den Heijkant,  

Anne Heitling-Lenselink, Jan Kusters,  
Elbeth Runhaar 

Ledenadministratie: Marja van Gils 
Dag en tijden van vieringen: zaterdagavond om 19.00 uur 

donderdag om 09.00 uur 
Rooster: zie middenpagina 
Bankrekeningnummer: NL34INGB0004.3544.17 

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:info@thomasoosterhout.nl
http://www.thomasoosterhout.nl/
mailto:secretariaat@cornelius-denhout.nl
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■ DE KLOKKENLUIDERS VAN DE      
CORNELIUSKERK 

De broers Jan en 
Kees van Groesen, 
beide geboren en 
getogen in Den Hout, 
verzorgen al meer 
dan 25 jaar het uur-
werk en de klokken 
van de Houtse Cor-
neliuskerk. Jan (59) 
is werkzaam bij 
Openbare Werken 
van de gemeente 
Oosterhout en Kees 
(57) is softwaretech-
nicus bij de firma 
Knauf. Hun verhaal geeft een mooi stukje Houtse 
geschiedenis weer. 

De oma van hun oom Piet van Oerle wond vroeger 
het uurwerk van de klok tweemaal per dag hand-
matig met een grote slinger op. Deze grote slinger 
ligt nog steeds boven bij het uurwerk.  

Ook was zij verantwoordelijk voor het luiden van de 
klok, wat toen nog met een lang touw werd gedaan. 
Op enig moment werd oom Piet de verantwoorde-
lijke man voor dit alles. Nu was oom Piet een echte 
elektromonteur, die ook alle bedradingen boven in 
de kerk aanlegde en in orde hield. Voor het klim- 
en klauterwerk kreeg hij daarbij hulp van zijn neef-
jes Jan en Kees, die als kleine jongens toch al elke 
ochtend in de kleine mis om 8.00 uur zaten. Zo 
leerden zij veel over het uurwerk en de klokken. 

Klepel 
Toen voor oom Piet het klimwerk steeds zwaarder 
werd, werden Jan en Kees zijn opvolgers. Op dat 
moment was er al wel het een en ander geautoma-
tiseerd. Sindsdien hebben de twee nog veel meer 
aanpassingen aangebracht. Zo zijn er bijvoorbeeld 
twee elektromotoren bijgekomen. Omdat er een 
keer één is uitgebrand, zijn er nu meer veiligheden 
ingebouwd. Nog hoger in de toren hangen twee 
klokken, een grote en een wat kleinere. Deze kun-
nen zowel samen als afzonderlijk worden geluid. 
Ooit is er een keer een klepel uitgeslagen en naar 
beneden gevallen; niemand heeft ooit begrepen 
hoe dat kon gebeuren en gelukkig waren er op dat 
moment geen mensen voor de ingang van de kerk. 

Wijzerplaten 
Zo’n 25 jaar geleden zijn er, samen met neef Ad 
van Oerle, vier nieuwe wijzerplaten gemaakt. Dat 

de wijzers hiervan soms wel minuten achterlopen 
heeft volgens de broers alles te maken met de 
werking van de zogenoemde ankergang. Daar is 
het tandwiel van koper en zijn de tandjes van ijzer. 
Om al te snelle slijtage te voorkomen, moet er ge-
bruik worden gemaakt van een smeermiddel. Dat 
smeermiddel is uitermate gevoelig voor tempera-
tuurschommelingen, die er op die hoogte in de to-
ren veelvuldig zijn. 

Conditietraining 
De broers Jan en Kees zien het vrijwilligerswerk 
aan uurwerk en klokken helemaal niet als werk 
maar als een plezierige conditietraining. Soms elke 
week, soms een tijdje niet, soms alleen, soms met 
z’n tweeën, maar altijd met volledige inzet en met 
een prachtig mooi uitzicht over Den Hout.  

Conny van den Boogaard 
 
■ VRIJWILLIGERS 
Ja, daar moet toch wat over gezegd worden hier op 
Den Hout. Vooral op Den Hout. Waarom? Den 
Hout bestaat gewoon uit vrijwilligers. Wanneer je 
alle vrijwilligers bij name zou willen noemen heb je 
wel heel veel papier nodig. Bovendien lukt dat ook 
al niet omdat je dan beslist mensen vergeet, omdat 
je ze echt niet allemaal kent. Dus geen namen. Een 
vrijwilliger is iemand die “vrijwillig” een taak op zich 
neemt, onbetaald.  

Ieder idee, en daar zijn er hier nogal wat, vraagt, 
voor de uitvoering ervan, vrijwilligers. En altijd zijn 
er hier weer inwoners die zeggen: “Dat doe ik wel”. 
Mooi is dat toch! Als vrijwilliger doe je je werk 
graag, maar het kost toch inspanning, het komt niet 
altijd uit, je moppert er wel eens over. Toch doe je 
het, steeds weer. Als vrijwilliger krijg je wel veel 
terug. De gezelligheid en het plezier van samen-
werken met andere mensen aan hetzelfde project. 

De voldoening wanneer alles goed loopt en ieder-
een tevreden is. Dat doen jullie toch maar als vrij-
willigers! Het mooiste is nog dat ons hele dorp er-
van profiteert, geen vrijwilligers geen uitvoering van 
ook noodzakelijke taken. Den Brink, de Kerk, de 
Leefbaarheidswerkgroep, om er maar een paar te 
noemen, er zijn er nog veel, veel meer. 
Het nieuwe woord “Participatiesamenleving” is uit-
gevonden hier op Den Hout. Met dit stukje wil ik 
alle vrijwilligers bedanken, want door jullie werk is 
dit dorp, ons Den Hout, zo’n fantastische plek om 
te wonen. 

Elbeth Runhaar  

Jan (l) en Kees (r) van Groesen bij 
de deur van de Corneliuskerk 
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COLOFON 

 
Dit parochieblad is een uitgave van de  
Catharinaparochie  
 
De parochie bestaat uit de parochiekernen:  
• St. Jan de Doper (basiliek) 
• H. Marcoen 
• H. Johannes de Doper 
• H. Antonius van Padua 
• Verrijzenis 
• H. Maria 
• H. Cornelius 
 
Catharinaparochie Oosterhout 
Website www.catharina-parochie.nl 
E-mail info@catharina-parochie.nl 
Secretariaat Markt 17 
 4901 EP  Oosterhout 
Telefoon 0162-432339 
 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag  
 van 9.00 tot 12.00 uur 
Rabobank: NL37RABO0156228947 
 
Bestuur 
Ronald van Bronswijk, voorzitter  
Mariet van Goch, vicevoorzitter 
Wim de Jong, penningmeester 
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris  
Jos Trommelen, lid 
 
Pastoraal Team   
Ronald van Bronswijk, pastoor 
Marion Corvers, pastoraal werker 
Hennie van Hattum, pastoraal werker 
Ed de Kever, pastoraal werker 
 
Teamassistente   
Rianne Claassen 
 
Redactie 
Elly Beljaars 
Corry van den Bosch 
Ronald van Bronswijk 
Jos Trommelen 
 
Bisdom Breda 
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen 
Secretariaat Veemarktstraat 48 
 4811 ZH  Breda 
Telefoon 076-5223444 
Openingstijden maandag tot en met donderdag 
  van 8.30 tot 12.30 uur 
E-mail secretariaat@bisdombreda.nl 
Website www.bisdombreda.nl  

Vicariaat Breda 
Drs. W.M.F. Wiertz 
Secretariaat Hooghout 67 
 4817 EA  Breda 
Telefoon 076-5224537 
 
Openingstijden maandag van 9.00 tot 13.00 uur; 
dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur en donderdag van 
9.00 tot 13.00 uur 
E-mail vic.breda@bisdombreda.nl   
 
Wijzigingen ledenadministratie 

• Bent u in de parochiekern komen wonen? 
• Verhuist u binnen de gemeente Oosterhout of naar 

een andere woonplaats? 
• Is uw situatie/gezinssamenstelling gewijzigd door 

bijvoorbeeld huwelijk, geboorte, overlijden? 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn deze wijzigingen door te 
geven aan uw eigen parochiekernsecretariaat. Het  
e-mailadres staat vermeld bij de parochiekernen. 
 
Jaargang 1 – herfstnummer –  
Dit is een periodieke uitgave 
 
Insturen kopij:  redactie@catharina-parochie.nl  
of afgeven bij secretariaat van de eigen parochie-
kern. 
 
Bijdragen aan dit blad dienen voorzien te zijn van de 
naam van de auteur. 
De redactie heeft het recht om ingezonden stukken 
in te korten of te weigeren. 
 
Lay-out en druk: Total Print  
Oplage: 3.000 
 
Uitgaven Parochieblad 2014 en 2015 
 
 Kopij vóór: Verschijnt: 
 
Winter 2014: 17 oktober 14 november 
Voorjaar 2015: 13 februari 20 maart 
Zomer 2015: 15 mei 19 juni 
Herfst 2015: 14 augustus 18 september 
Winter 2015:   6 november 11 december 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.catharina-parochie.nl/
mailto:info@catharinaparochie.nl
mailto:secretariaat@bisdombreda.nl
http://www.bisdombreda.nl/
mailto:vic.breda@bisdombreda.nl
mailto:redactie@catharina-parochie.nl
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