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CATHARINAPAROCHIE                                                    Jaargang 1 – kersteditie –  

 

 
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 PASTOOR 
Een kind werd ons gegeven 
Onlangs was ik op kraamvisite. En toen zei de jon-
ge vader tegen mij: niet alleen is vorige week mijn 
zoon geboren, ook ik ben toen geboren, als vader. 
Mijn vrouw werd geboren als moeder, onze ouders 
werden geboren als grootouders, onze zussen als 
tantes, mijn grootmoeder als overgrootmoeder.  
Het is waar. Wanneer een kind in de familie gebo-
ren wordt, met name het eerste kind, de eerstgebo-
rene, dan krijgen allen die tot de familie behoren, 
en soms zelfs de leden van de vriendenkring, een 
nieuwe plek, een andere positie, en daarmee ook 
een nieuwe taak. Ze ontvangen niet alleen een 
andere titel - je wordt oom of tante of vader of 
moeder -, ze gaan ook doen wat die titel betekent - 
althans meestal. De ouders nemen de verantwoor-
delijkheid op zich een kind te laten opgroeien. De 
grootouders accepteren het kind onvoorwaardelijk 
en gaan bijvoorbeeld oppassen wanneer nodig, de 
tantes en ooms geven cadeautjes, de kleine neef-
jes kijken uit naar toekomstige spelletjes. Ze ont-
vangen allemaal een andere plaats, rol en taak. 
Door de geboorte van een kind krijgen mensen een 
andere plek in de wereld. 

En met de geboorte van Jezus dan?  
Ja, ook dan krijgen (hopelijk steeds meer) mensen 
een andere plek in de wereld. Ben je nog in de we-
reld maar niet meer van de 
wereld. Je weet: Hij is mijn 
leraar, die één en al licht 
uitstraalt. Sterker nog: Hij is 
het licht. Altijd mag je weer 
de weg naar de kribbe, de 
bron, het licht vinden. 

Hij, het kind, blijft je uitnodigen ook als jij twijfelt om 
bij Hem op Zijn verjaardag, of in zijn Godshuis te 
(blijven) komen. Hij heeft eindeloos geduld. Hij 
fluistert in jouw oor: “Ik ben er ook en altijd voor 
jou”. Daarom verliezen zij die op Zijn uitnodiging 
zijn ingegaan de moed niet, ook niet, juist niet, in 
het duister van de nacht, in moeilijke tijden. Zij dra-
gen het kind met zich mee, in zich!  We vieren niet 
alleen de geboorte van Jezus, wij vieren ook onze 
geboorte als kind van God, als broeder en zuster 

van elkaar, als dragers van toekomst, als lichten in 
de duisternis.  

Namens het Pastoresteam een Kerstmis vol licht 
en vrede, 

Pastoor R. van Bronswijk 
 
VAN DE REDACTIE 
Voor u ligt de laatste editie van het eerste jaar pa-
rochieblad Catharina. Tijdens een bijeenkomst met 
coördinatoren die meewerken aan het parochieblad 
vanuit de kernen hoorden we dat elke uitgave beter 
is geworden. De redactie is bijzonder trots op deze 
ontwikkeling en dat geeft energie om aan een vol-
gende jaargang te werken. Een jaargang die ook 
digitaal verstuurd wordt aan parochianen die daar 
prijs op stellen. Elders in deze editie vindt u hier-
over meer informatie. 

Het parochieblad komt tot stand met de medewer-
king van velen. Vanaf deze plaats bedanken we de 
adverteerders die het mogelijk maken het paro-
chieblad betaalbaar uit te geven. Dank ook aan de 
schrijvers van de artikelen. Elke editie weer is het 
de vraag of we voldoende kopij ontvangen om het 
blad te vullen. Fijn dat we telkens voldoende kopij 
ontvangen om het blad te maken.  

De dagen worden korter, de klok is verzet, het ein-
de van het jaar komt in zicht, een donkere tijd. In 
de katholieke traditie is er in die donkere tijd een 
helder licht. We vieren het nieuwe leven met de 
geboorte van Jezus tijdens de Kerstnacht. Namens 
de redactie wens ik u een Zalig Kerstmis met daar-
aan voorafgaande een goede Adventstijd. Tevens 
een gezond en gelukkig 2015.  

Corry van den Bosch 
 
NIEUWS VAN BESTUUR 
■ AFSCHEID MARION CORVERS 
Sinds september 2013 was pastoraal werkster  
Marion Corvers in de parochie afwezig wegens 
ziekte. In het afgelopen jaar heeft zij hard gewerkt 
aan haar herstel. Er zijn gesprekken gevoerd met 
bedrijfsarts, bestuur en teamleden en er is medi-
sche ondersteuning gezocht. Op dit moment zijn 
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haar klachten ver over en is het herstel goed ge-
vorderd. 
Dit betekent echter niet dat Marion zal terugkeren 
als pastoraal werkster in de parochie. Gezamenlijk 
is geconstateerd dat het voor Marion beter is een 
nieuwe uitdaging te zoeken. Het afgelopen jaar 
hebben ook de parochie en haar parochiekernen 
een stevige ontwikkeling doorgemaakt. In het na-
jaar zal het parochiebestuur op basis van de advie-
zen van de parochiekernen tot beleidsvoorstellen 
komen die aan de bisschop zullen worden voorge-
legd. Door haar jaar van ziekte is Marion op af-
stand komen te staan van dit proces.  
Het bestuur van de Catharinaparochie en pastor 
Marion Corvers hebben daarom in goed overleg en 
met instemming van de bisschop besproken dat het 
werkverband beëindigd gaat worden. We zijn Mari-
on grote dank verschuldigd voor wat zij heeft bete-
kend in de afgelopen tien jaar dat zij als pastoraal 
werkster in Oosterhout actief was. Op 9 november 
hebben we deze dank dan ook uitgesproken, tij-
dens een receptie ter gelegenheid van haar af-
scheid. Die vond plaats in De Vinder. Er was een 
programma met blijken van waardering en ruime 
gelegenheid haar het beste te wensen. 
De consequenties van haar vertrek voor de slag-
kracht van het pastoraal team zijn groot. Het ge-
sprek over de taakstelling en de toekomstige om-
vang van het pastoraal team zullen meegenomen 
worden in het parochieplan dat eind 2014 gereed 
zal zijn. 

Kerkbestuur en pastoraal team 
 
■ NIEUW LID KERKBESTUUR 
Als aankomend lid van 
het kerkbestuur wil ik me 
graag aan u voorstellen:  
Mijn naam is José van 
den Bogaart. Ik ben ge-
boren in Waalwijk en in 
1981 verhuisd naar Oos-
terhout, waar ik moeder 
werd van een inmiddels 
23-jarige dochter.  
Werkzaam in het basis-
onderwijs in Drunen ben ik vele jaren betrokken 
geweest bij het kerkelijk gebeuren in de vorm van 
het verzorgen van gezinsvieringen. Eenmaal 
woonachtig in Oosterhout heb ik jarenlang met heel 
veel plezier deel uitgemaakt van de Vormselwerk-
groep van de Ark/St. Jan. We werkten met een 
sterk spiritueel gericht project en ik vond het steeds 
fascinerend te ervaren dat jongeren van 12 jaar dat 
konden waarderen!  
Later ben ik mee gaan werken aan de gezinsvie-
ringen in de St. Jan, waarvan mensen met kinderen 
zich waarschijnlijk vooral de kerst- en paasvierin-
gen aldaar zullen herinneren. Vieringen waarin we 
probeerden zowel de kinderen als hun ouders aan 
te spreken. 

Waarom wil iemand mee gaan denken met het 
kerkbestuur in een tijd waarin lastige beslissingen 
genomen moeten worden? 
Eigenlijk kwam dit gewoon nu op mijn pad en bo-
vendien voelde ik altijd al betrokkenheid bij wat er 
in de kerk gebeurt.  
Al een tijdje woon ik, voornamelijk luisterend, de 
vergaderingen van het bestuur bij. Mijn bewonde-
ring voor de mensen die daar, voor het grootste 
deel belangeloos, bezig zijn groeit nog steeds. Hun 
betrokkenheid, bevlogenheid om gezamenlijk te 
werken aan één mooie Catharinaparochie spreekt 
mij bijzonder aan. Ik ervaar het dan ook als een 
groot voorrecht met deze groep mee te mogen 
denken. 

José van den Bogaart 
 
■ OVERLEG MET BISSCHOP 
Op 31 oktober vond het uitgestelde overleg plaats 
tussen de coördinatoren en de bisschop in de Ver-
rijzeniskerk. Deze bijeenkomst werd door alle aan-
wezigen erg op prijs gesteld. Diverse thema's pas-
seerden de revue. Een ervan was de gedachtewis-
seling over de toekomstige organisatie van onze 
parochie en in het bijzonder de plaats van de vrij-
willigers daarin. De uitkomsten ervan vindt u terug 
in het parochieplan. 
 
■ CATHARINADAG 
De jaarlijkse Catharinadag vindt plaats op            
23 november om 15.00 uur in de Mariakerk. Al-
le vrijwilligers hebben een persoonlijke uitnodiging 
hiervoor ontvangen. We hopen op een volle kerk, 
waarin we elkaar ontmoeten onder het genot van 
een hapje, een drankje en een woordje. 
 
■ PRESENTATIE CONCEPT-PAROCHIEPLAN 
Het bestuur is, samen met het pastorale team, op 
dit moment druk bezig met het opstellen van het 
tweede concept-parochieplan. Alle kernen hebben 
hiervoor tijdig hun plannen ingeleverd. Wij danken 
alle betrokkenen voor de tijd en energie die zij hier-
in gestoken hebben. Ideeën, wensen, dromen en 
behoeftes die we eruit opmaken, helpen ons bij de 
te maken keuzes en de nadere invulling van het 
parochieplan. Op 25 november vindt de presentatie 
plaats in de Mariakerk om 20.00 uur. U bent uiter-
aard allemaal van harte welkom.  

 Mariet van Goch 
 
BISDOM EN VICARIAAT 
■ JAAR VAN HET GEBED 
In de periode van 18 oktober 2014 tot en met       
31 mei 2015 staat het bisdom Breda in het teken 
van het Jaar van het Gebed. Het jaar begon met de 
diocesane bedevaart naar Polen en eindigt op     
31 mei met een viering in de Noord-Brabantse be-
devaartplaats Zegge. 
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■ WINKEL   
In september opende het bisdom een winkel in de 
Veemarktstraat, waar religieuze artikelen, waaron-
der Bijbels, rozenkransen, devotionalia, boeken en 
kaarten worden verkocht. De winkel is geopend op 
dinsdag en donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur. 

■ BENOEMING VICARIS  
Met ingang van 30 november 2014, zal bisschop 
Liesen pastoor Wiel Wiertz benoemen tot pastoor 
van de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen.  
Bisschop Liesen heeft vicaris Wiertz gevraagd een 
dag in de week beschikbaar te blijven als vicaris 
voor de coördinatie van de vormselvieringen in het 
bisdom en de zorg voor de emeriti. 

Bron: Nieuwsbrieven bisdom en vicariaat 
 
OVERIG NIEUWS 
■ GEVONDEN BIJ PROCESSIE DEN HOUT 
Na de bedevaart en processie in Den Hout is een 
zwarte lange jas gelijkend op een klederdracht ach-
tergebleven. De jas ligt nu in de sacristie van de 
Mariakerk. De eigenaar kan zich hier melden.    

Frans van der Wijst 
 
■ HUBKES 
Op 1 november om 7.30 uur zegende pastoor Van 
Bronswijk in de basiliek de hubkes. De Oosterhout-
se bakkers meldden zich voor deze jaarlijkse tradi-
tie rond de dag van de H. Hubertus. Het eten van 
deze broodjes zou bescherming tegen hondsdol-
heid geven. 

Jos Trommelen 
 
■ DIGITAAL PAROCHIEBLAD 
Met ingang van de 2e jaargang is het mogelijk het 
parochieblad digitaal in te zien. Op de eerste pagi-
na van de website www.catharina-parochie.nl kunt 
u de betreffende uitgave aanklikken. Na opening 
kunt u ervoor kiezen om het blad op scherm te be-
kijken, af te drukken of te downloaden naar uw ei-
gen computer. 
Kiest u voor de digitale mogelijkheden en wilt u het 
parochieblad niet meer in de bus dan kunt u dit 
kenbaar maken via het e-mailadres van de redactie 
redactie@catharina-parochie.nl. 
In het e-mailbericht graag uw volledige naam en 
adres alsmede de parochiekern waartoe u behoort 
vermelden. Zodra er een nieuwe uitgave is, ont-
vangt u een bericht daarover van de redactie. 

Elly Beljaars 
 
■ VOORLICHTINGSDAG 
Op 22 november wordt in Utrecht voor de 7e maal 
de landelijke voorlichtingsdag gehouden over het 
doen van vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden. 

Deze voorlichting richt zich op alle leeftijden (dus 
zowel jongeren als ouderen) en wordt aangeboden 
door 25 (waaronder christelijke) vrijwilligersorgani-
saties. Het is o.a. mogelijk presentaties bij te wo-
nen, workshops te volgen en te praten met oud-
vrijwilligers. Het doen van vrijwilligerswerk in ont-
wikkelingslanden is een grote verrijking in ieders 
leven. 

Informatie over de dag en aanmelding vindt u op: 
www.wereldwijzer.nl/vrijwilligersdag.  

Rianne Claassen 
 
■ MEDITATIES IN DE ADVENT 
Voorbereiden op kerst 
Voor velen van ons is de 
tijd voor kerst een gezellige 
en drukke tijd. We bereiden 
ons voor op het feest, be-
denken met wie we het 
gaan vieren, wat we gaan 
eten, naar welke 'mis' we zullen gaan. Misschien 
moeten er kerstcadeautjes worden gekocht? In 
ieder geval moet de kerstboom worden opgetuigd, 
het stalletje van zolder gehaald enzovoort, enzo-
voort.  

De Advent 
Vier zondagen voor kerst bereiden we ons in de 
liturgie voor op het kerstgebeuren. Op de advents-
krans brandt elke week een kaarsje meer. Elke 
week komen we dichterbij dat magistrale, mysteri-
euze moment dat God mens wordt.  
Maar wat betekent die menswording voor ons? 
Verandert ons leven daardoor? Heeft het jaarlijkse 
kerstfeest ons leven veranderd? Zijn wij betere 
mensen geworden omdat Jezus geboren is? 

Meditatie 
"Ik trek mij terug en wacht", met deze regel begint  
het gedicht “Eb” van M. Vasalis, dat als een rode 
draad door de meditaties in de advent zal lopen. In 
die meditaties concentreren we ons. We sluiten de 
wereld even buiten, en kijken naar binnen. We 
wachten. Waarop?  
Het is juist in de stilte van de meditatie dat er mo-
gelijk een antwoord komt. Een verrassend ant-
woord wellicht. Want, waar wachten we op? Is het 
een passief af-wachten, wordt ook van ons iets ver-
wacht?  
Voor wie de tijd ervoor wil en kan vrijmaken, zijn er 
drie bijeenkomsten met stilte en meditatie. Elke 
keer klinkt het gedicht van Vasalis met toepasselij-
ke muziek, is er een terugkerende lichaamsoefe-
ning, een wisselende Bijbeltekst en veel stilte. De 
laatste bijeenkomst sluit af met een kopje koffie. 

Wie en Waar 
Mirjam Dirkx heeft zich verdiept in Christelijke Me-
ditatie, zij begeleidt de meditaties. Ze vinden plaats 
in het Koetshuis, Markt 17 in Oosterhout (rechts 

http://www.catharina-parochie.nl/
mailto:redactie@catharina-parochie.nl
http://www.wereldwijzer.nl/vrijwilligersdag
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naast de pastorie) op 3, 10 en 17 december van 
9.30 uur - 10.30 uur. De toegang is gratis, wel 
wordt een vrije gave gevraagd.  
 
Hennie van Hattum 
 
■ NIGHTFEVER IN DE BASILIEK 
 

Op vrijdag 19 december, de drukste koopavond 
van het jaar, zet NightFever de deuren weer open 
van de basiliek in Oosterhout voor een ‘kerstmo-
ment’ van rust en bezinning. De basiliek wordt gro-
tendeels verlicht met kaarsen en een gelegen-
heidskoor zal de ruimte vullen met meditatieve lie-
deren. De afgelopen jaren hebben honderden 
mensen tijdens deze 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 opge-
nomen in hun gebe-
den.  

NightFever, georganiseerd door de Catharina-
parochie, 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 mee-
helpen als vrijwilliger? Meld u zich dan aan bij Ilse 
Willems, via secretariaat@basilieksintjan.nl of tele-
foonnummer: 06-11360162. 
Plaats: Basiliek, Markt 17 Oosterhout 
Datum: Vrijdag 19 december 2014 
Tijd: 17.00 uur spullen klaarzetten 
18.00 uur gezamenlijke maaltijd in het Koetshuis 
19.00 - 21.30 uur NightFever met zang van het 
gelegenheidskoor 
21.30 - 22.30 uur opruimen 

Ilse Willems 
 
■ GERARDUSKALENDER 2015 
Een aantrekkelijk geschenk 
De Gerarduskalender is een zeer aantrekkelijk ge-
schenk om met de komende feestdagen, Sinter-
klaas en Kerstmis, te geven. De ontvanger heeft er 

het gehele jaar 2015 plezier van want de Gerardus-
kalender is een dagscheurkalender.  
Op de voorkant staan elke dag een spreuk, de 
feestdag en de zon- en maanstanden. Op de ach-
terkant staan mopjes, taalgrappen, puzzels, bezin-
ning en informatie. 
De Gerarduskalender kost 
dit jaar € 6,60. Het schild is 
gratis en is aan twee zijden 
bedrukt. Er is ook een stan-
daardje bij de kalender te 
koop, zodat men de kalender 
op een bureau of nachtkastje 
kan zetten. Dit standaardje 
kan men elk jaar weer ge-
bruiken en kost € 3,40. 
Graag zo veel mogelijk ge-
past betalen. 

Te koop in Antoniushuis ‘De Vinder’. Openingstij-
den: maandag t/m vrijdag van 9.00–12.00 uur en 
van 13.30–16.00 uur behalve maandag- en woens-
dagmiddag. 

Bent u moeilijk ter been, neem dan contact op met 
Thea van der Zanden 0162-459 167. De kalender 
wordt dan bij u thuis bezorgd. 

Thea van der Zanden 
 
■ VRIJWILLIGER BIJ ’T STILTECENTRUM? 
Stichting Stiltecentrum is opgericht in 1980 en be-
vindt zich in de toren van de voormalige H. Hart-
kerk. Het geheel bestaat uit vijf onderdelen, name-
lijk de kapel en ’t Winkeltje op de begane grond, de 
galerie en ’t Trefpunt op de eerste verdieping en op 
de tweede verdieping het Stiltecentrum. Het geheel 
wordt gaande gehouden door vrijwilligers.  
Op dit moment zijn dat er 41. Ik hoor u denken: 
“Zoveel?” Ja, zoveel en toch komen we nog men-
sen tekort en wel voor ’t Trefpunt. 
’t Trefpunt is een ruimte waar iedereen terecht kan 
die behoefte heeft aan een gesprek. Iedere middag 
van dinsdag tot en met zaterdag van 14.00 tot 
17.00 uur is er iemand aanwezig om met iedereen, 
wie dan ook, onder het genot van een kopje koffie 
of thee een gesprek aan te gaan. Natuurlijk is ge-
heimhouding verplicht. 
Voelt u zich aangesproken om dit werk te doen 
voor twee middagen per maand, neem dan contact 
op met mevrouw Kruis (telefoon: 076-5811555) of 
met de heer v.d. Vaart (telefoon: 0162-427626).    
U bent van harte welkom. 

Mevrouw Kruis-Visker 
 
DIACONIE 
■ VREDESWEEK 
Activiteiten goed bezocht 

• Oecumenische viering: Pastor Ed de Kever 
ging samen met enkele leden van de Raad van 

mailto:secretariaat@basilieksintjan.nl
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Kerken Oosterhout voor in de viering die muzi-
kaal werd opgeluisterd door het dameskoor van 
de Verrijzeniskerk. 

• Lezing met als thema Pelgrimage van gerech-
tigheid en vrede waarbij Henk Berflo op prettige 
en uitgebreide wijze verhaal deed over zijn pel-
grimstochten. 

• Vredesmaaltijd. Naast de maaltijd werd er ge-
zongen. Voormalig aalmoezenier van het leger 
Hanz Louws hield een korte beschouwing over 
het thema ‘Wapen je met vrede’. Dames en he-
ren van het koor van de Marcoenkerk zorgden 
voor muzikale opluistering van de maaltijd. De 
bijeenkomst werd afgesloten met vredeswen-
sen. Vredeswensen die werden uitgesproken 
door vertegenwoordigers vanuit verschillende 
geloofsgemeenschappen. Een uitgebreid ver-
slag van Peter Rijbroek van de Vredesmaaltijd 
kunt u lezen op de website van de Catharina-
parochie: www.catharinaparochie.nl.  

• Kinderen vieren vrede. Er werd verteld, ge-
zongen, muziek gemaakt rond het kampvuur. En 
natuurlijk werd er vrede gewenst. 

• Afsluiting met vredesbijeenkomst in de 
Schelp. In een ontspannen sfeer was ruim tijd 
voor contact en onderling gesprek. Er werd bij-
zonder mooi gezongen door Faith Gospel Sin-
gers; Kathinka Minzinga, Anneth van Bruchem 
en Anton Kamps ver-
telden waar zij bij het 
woord ‘vrede’ vooral 
aan denken, of hoe 
zij daaraan werken, 
of wat vrede voor hen 
betekent.  

 
■ WEES GEGROET O STERRE 
“Wees gegroet o Sterre, wees gegroet van verre.” 

Zo zong ons kleine gelegenheidskoortje voor een 
twintigtal demente ouderen op de regenachtige 
middag van 11 oktober. De Mariaviering vond 
plaats in zorgcentrum de Buurstede, Oosterhout. 
Het was maar een kleine viering. Een minuut of 
dertig nam ze in beslag, en noch het decor, noch 
de uitvoering waren uitgebreid of pompeus. Maar 
de liederen werden gezongen met liefde en gevoel, 
en de woorden die Roy Soeters sprak in zijn be-
scheiden gebeden en overweging waren warm en 
oprecht. En, het belangrijkste: de toehoorders wa-
ren dankbaar en geraakt. Niet alleen werd er tij-
dens de viering aandachtig geluisterd en gekeken. 
Ook de liederen werden meegezongen, er werd 
meegebeden en achteraf zette een groot deel van 
de ouderen een roos in de vaas bij het Mariabeeld-
je, dat op een geïmproviseerd altaar voor het podi-
um stond. Ook het begeleidend personeel was en-
thousiast, en stelde zelfs voor om een soortgelijke 
viering vaker in het jaar te organiseren - een voor-

stel waar wij in de toekomst met toewijding hopen 
op in te kunnen gaan. 
Ons doel met deze viering was te laten zien dat 
ouderen en mensen met een geestelijke of licha-
melijke beperking, niet de last van onze samenle-
ving zijn. Dat ze mensen zijn zoals wij, geliefd moe-
ten worden, en vooral eindeloos veel waard zijn in 
de ogen van God, die al Zijn kinderen liefheeft. Ik 
durf zelfs te zeggen dat het een waar privilege was 
om samen met deze mensen lof te brengen aan de 
Moeder van Christus.  

Luisa Kop 
 
CARITAS 
De Caritas collecteert iedere maand in alle kerken 
van onze parochie. Hieronder de doelen waar de 
Caritas geld voor ophaalt. 

December: Adventsactie 
Door het bisdom wordt een aantal projecten aan-
gedragen, waaruit de Caritas een keuze kan ma-
ken. Er is dit jaar gekozen voor een project in Gua-
tamala met als thema “Voedsel en onderwijs voor 
de allerarmsten”. Dit wordt de komende tijd verder 
uitgewerkt. Zodra er meer bekend is, wordt dit via 
de gebruikelijke weg bekendgemaakt. 

Januari: Hulp in eigen omgeving 
Regelmatig wordt er op de pastores en de Caritas 
een beroep gedaan door mensen en gezinnen uit 
onze gemeenschap, die acute hulp nodig hebben. 
Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan 
ook om goederen gaan die niet gemist kunnen 
worden. Die mensen doen dan dankzij u niet tever-
geefs een beroep op Caritas. 
De doelen van de collectes vanaf februari zijn nog 
niet bekend. Deze worden later vastgesteld. 

Jos Trommelen 
 
KINDERKERK 
■ TRADITIES HERLEVEN! 
Zo was het  Zo is het  

 
In de processie van de Heilige Cornelius in Den 
Hout liepen evenals vroeger weer bruidjes mee. 
Drie jonge bruidjes, met heel veel plezier! 
 
■ KOM NAAR DE FILM  
met kinderen of kleinkinderen en breng een ca-
deautje mee voor kinderen van de voedselbank! 

http://www.catharinaparochie.nl/


6 

Finn's kerst is een mooie en ontroerende film over 
een jongetje van 9 jaar. Met zijn vader woont hij op 
het platteland. Hij heeft een vriendje, Erik, met wie 
hij voetbalt, maar eigenlijk wil Finn liever muziek 
maken. Zijn vader vindt dat maar niets: jongens 
moeten voetballen. Op een dag ontmoet Finn een 
oude man die op een viool de sterren van de hemel 
speelt. Finn gaat bij hem in de leer. Elke zaterdag, 
als zijn vader denkt dat hij gaat voetballen, gaat hij 
in het geheim oefenen op zijn viool. 
Dan wordt het Kerstmis en de juffrouw op school 
vraagt Finn of hij wil optreden in de kerstmusical. 
Eindelijk kan hij laten zien wat hij heeft geleerd. 
Maar durft hij dat? Durft hij het aan om op kerst-
avond te spelen, ook voor zijn vader? 

We draaien de film op zondag 14 december, het is 
dan bijna Kerstmis. Feest voor iedereen. Daarom 
vragen we aan de kinderen een pakketje met lek-
kere snoepdingen mee te bren-
gen voor kinderen van de Voed-
selbank. Juist voor dit soort extra 
dingen is vaak geen geld. Speel-
goed en kleding heeft de Voed-
selbank voldoende, maar snoep-
jes niet!  

Komt u met uw kinderen, en brengt u iets mee? Tot 
14 december in de Verrijzeniskerk om 16.00 uur. 

■ ALS JIJ EEN ENGEL WAS….. 
Een hele middag kunnen uw kinderen of kleinkin-
deren in de kerstvakantie een engel worden! En 
wat doen engelen dan? Daarover vertellen we een 
mooi verhaal. Maar in ieder geval: engelen zingen, 
ze vliegen, en brengen een boodschap van licht en 
vrede. Dus gaan we prachtige vleugels maken en 
zingen, en onze eigen lichtjes aansteken voor vre-
de. Alle kinderen zijn van harte welkom op 22 de-
cember in de Mariakerk van 14.00 – 16.00 uur. Kijk 
ook eens op de website kinderkerk. Daar vind je 
ook prachtige engelenkleurplaten en kun je mee-
doen aan een kleurwedstrijd. Meer informatie: 
www.kinderkerkcatharina.nl. 

Hennie van Hattum 
 
THOMASPROGRAMMA 
■ SAMEN EEN FILM BEKIJKEN 
Film: 'The tree of life‘ 
In alle ernst, met prachtige beelden vol symbolen, 
en zonder een zweem van ironie gaat regisseur 
Terrenc Malick op zoek naar de plek van de mens 
op aarde. Het allereerste dat we te zien krijgen in 
deze film is een fragment uit het Bijbelboek Job: 
‘Waar was jij toen ik de aarde grondvestte’, vraagt 
God. 'The tree of life', de levensboom, verwijst naar 
het paradijsverhaal en de vraag die de hoofdper-
soon, Jack, zich stelt: “Ben ik een goed mens ge-
worden?” Terugblikkend naar zijn jeugd probeert hij 
van de puzzelstukjes van zijn leven een geheel te 

maken. Is hij een goed mens geworden? Malick 
laat ons meekijken door de ogen van een kind en 
dat geeft de film zijn ontroerende kracht en een 
diepgang die de kijker nog dagenlang kan bezig-
houden. De film draait in de  Verrijzeniskerk op 
woensdag 10 december om 20.00 uur. Bijdrage: 
€7,50. Opgave via info@thomasoosterhout.nl. 

Hennie van Hattum 
 
CAPELLA CATHARINA’S STREVEN 
Gezelligheid en perfectie 
Capella Catharina, een kerkkamerkoor met ambi-
ties, alles moet kloppen! We studeren hard om de 
muziek die we zingen zo mooi mogelijk te brengen. 
Een mis is voor ons bijna een concert. De muziek 
moet de woorden van de dienst ondersteunen en 
nog meer diepgang geven. Zodat we kunnen ge-
nieten van een waar hemels gevoel. Uiteraard lukt 
dit niet altijd, maar naar die perfectie streven we 
wel!  
Zondag 5 oktober mochten we de mis in de Basi-
liek opluisteren met onze muziek. Gelukkig hadden 
we ruim de tijd om in te zingen, want we klonken, 
door de vele verkoudheden, als een stel havenar-
beiders die de nacht hadden doorgehaald. Of zoals 
er één van Capella Catharina opmerkte: “Het lijkt 
wel of ik een doos sigaren heb gerookt!” 
In de goede handen van Jan Willems, onze diri-
gent, werden onze stemmen losgemaakt en zetten 
we de puntjes nog even op de i. We waren er klaar 
voor! De mis kon beginnen.  
Met het stuk “Alta Trinita” openden we de mis door 
zingend naar voren te lopen. Door dit begin wist ik 
dat het een mooie mis zou worden. Dit bleek ook 
toen iedereen in 
de kerk meezong 
met het openings-
lied: “De dag gaat 
open”. Rillingen 
over mijn rug! Na 
deze geslaagde 
mis was het tijd 
om te ontspannen. 
Onze 3e helft, zo-
als die weleens wordt genoemd, ging verder in café 
De Beurs.  

Yvette van Dijk-Ligtvoet 
 
BEDEVAART POLEN 2014 
Vorig jaar, tijdens een mis in Raamsdonksveer, 
kondigde pastoor John van der Laer aan dat er een 
bedevaart naar Polen georganiseerd werd, in het 
voetspoor van Johannes Paulus II. Het interes-
seerde me, maar de doorslag kwam een half jaar 
later. Ik werd persoonlijk uitgenodigd voor de bede-
vaart en dit was voor mij de drempel, die ik over-
ging, ik ging het gewoon doen. 

Voor ik er weet van had was ik onderweg. We ver- 

http://www.kinderkerkcatharina.nl/
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trokken op 18 oktober 2014 angstaanjagend vroeg 
vanuit Raamsdonksveer. Vroeg vertrekken was 
nodig, we hadden een lange tocht voor de boeg. 
Toch ging de tijd snel dankzij de ontspannen en 
gezellige sfeer in de bus. We stopten in het sfeer-
volle stadje Wetzlar waar we de imposante Dom 
bezochten. Later op 
de dag vierden we in 
Fulda de eerste eu-
charistie van de bede-
vaart. Het was een 
mooie viering en 
daarbij een goede 
opening van de week.  

350 mensen, verdeeld over 7  bussen, rijdend door 
het Poolse landschap. Onze chauffeur Berend wist 
sfeer te maken in ‘bus 5’, hij hield ons tijdens de rit 
altijd op de hoogte van alles en iedereen. We trok-
ken biddend, lachend en etend door Polen. Uitein-
delijk verbleven we het langst in Krakau, maar 
eerst was er gelegenheid voor een bezoek aan het 
Mariaheiligdom in Częstochowa. Ik was onder de 
indruk van de vele iconen, schilderijen, gebouwen 
en natuurlijk de Zwarte Madonna. Wat me op een 
aangename manier opviel: er bestaat geen Pool 
die niet knielt als hij een kerk of kapel betreedt. 
Iedereen, jong en oud, toont eerbied en respect 
voor wat Heilig is. God is vanzelfsprekend in het 
leven van dit volk, dat is inspirerend voor me ge-
weest. 

Op het Heiligdom hangt een reeks schilderijen 
waarop de lijdensweg van Christus is afgebeeld, 
vertaald naar onze tijd. Deze ‘Golgotha van Jasna 
Góra’ heeft indruk gemaakt op mij en mijn reisge-
noten. Het lijden van Jezus kreeg voor mij een an-
der perspectief. Toen ik het bekeek werd me pas 
duidelijk dat ik eigenlijk nooit voldoende had stilge-
staan bij de kruisweg en de betekenis ervan. De 
schilderijen hangen op de eerste verdieping van de 
kapel van de Zwarte Madonna. 
Auschwitz werd ook bezocht. Te gruwelijk voor 
woorden natuurlijk, maar een zeer belangrijke plek 
om te bezoeken. Het weer paste precies, ijskoud 
en motregen. Minimaal één bezoek aan een con-
centratiekamp is nodig om meer grip te krijgen op 
wat er écht is gebeurd tijdens de oorlog. Volledig 
bevatten kon ik het niet, maar bij het zien van de 
berg haar moest ik even slikken. Mijn eetlust ver-
dween en mijn dag werd ondergedompeld in droef-
heid. Iedereen zou er een bezoek moeten brengen. 
In Wadowice, de geboorteplaats van Paus Johan-
nes Paulus II, vierden we een bijzondere eucharis-
tie. Deze was (zoals elke viering tijdens de bede-
vaart) volledig in het Nederlands, maar gaandeweg 
kwam er steeds meer plaatselijk volk binnen. Dit 
raakte mij, want ondanks de voor hen onbekende 
taal bleef iedereen staan. Tegen het einde van de 
voorbeden was de kerk helemaal volgelopen, ik 
ervoer het als een verbondenheid die de grens van 
taal passeert.  

Veruit het grootste deel van de pelgrims was boven 
de 65, iets wat ik geweldig vond. Oudere mensen 
hebben (erg) veel te vertellen en dat is iets dat 
vaak over het hoofd wordt gezien. In de loop van 
de week heb ik mooie, ontroerende, droevige en 
inspirerende verhalen van deze mensen gehoord. 
Ieder had zijn eigen verhaal, en tijdens de laatste 
dagen van de bedevaart, in de gezellige stad Kra-
kau, heb ik steeds meer mensen mogen leren ken-
nen. Een week vol pracht en wijsheid. Een tijdloze 
aanwezigheid van God in, tussen en boven de 
mensen. 

Thomas Kop 
 
INTERVIEW MET AD KOUWELAAR 
Jeugd en school 
Ad: “Ik ben geboren (1943) en getogen te Ooster-
hout in de Voorstraat op het randje van de ‘Veur-
hei’. Afkomstig uit een arbeidersgezin mocht ik van 
mijn ouders zelf kiezen waar ik na de Lagere 
School naar toe ging; het advies was om HBS te 
doen en broeder Stanislaus probeerde mij (en ook 
anderen) daartoe over te halen. Ik wilde echter 
naar de textielschool; ik redeneerde: textiel is iets 
dat mensen altijd nodig hebben en dragen, dus 
daar is altijd werk in te vinden en ik ging bij de tex-
tielfabriek in Oosterhout werken. Meteen ben ik ook 
de Hogere Textiel (avond) School gaan volgen, een 
opleiding van zes jaar. Al spoedig kwam er een 
reorganisatie en na drie maanden zat ik zonder 
werk. In Tilburg was voldoende werk en ik ben daar 
gaan werken tot aan mijn militaire dienst.” 

Werk 
“Ik werkte bij Wijnand Janssens N.V. Van onderaf 
aan ben ik opgeklommen tot assistent-chef plan-
ning. Omdat de werkgelegenheid in de textielsector 
afnam deed ik avondstudies (boekhouden, Engels) 
erbij. Daarna heb ik gewerkt bij een betonfabriek in 
Breda, ook daar volgden reorganisaties en heb ik 
17 jaar gewerkt bij Philips in Oosterhout, in diverse 
functies.” 

Vakbond en de politiek 
“Inmiddels was ik actief binnen de vakbeweging: 
eerst NKV en later FNV. Ik vind dat ieder die werk-
zaam is lid zou moeten zijn van een vakbond. Ik 
kwam in de (landelijke) Bondsraad terecht en volg-
de via de vakbond scholingscursussen, zoals on-
derhandelingen. Het heeft bijgedragen aan mijn 
persoonlijke ontwikkeling; inmiddels ben ik 50 jaar 
lid van de vakbeweging. 
Ik was betrokken bij de oprichting van het CDA in 
Oosterhout en werd de eerste vice-voorzitter. Van 
1988 tot 1991 zat ik in de raad. Eén jaar later werd 
ik gevraagd als wethouder, wat ik tot 1999 geble-
ven ben. Door geschonden afspraken ben ik toen 
afgetreden. Ik bleef in de gemeenteraad, maar 
stapte over van CDA naar Gemeentebelangen. In 
2004 werd ik voor deze partij herkozen in de ge-
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meenteraad. In 2010 ben ik gestopt na 22 jaar in 
de gemeentepolitiek actief te zijn geweest omdat ik 
bij mezelf bespeurde dat ik alles al eens had mee-
gemaakt; ik vond het wel genoeg.” 

Privé 
“Na mijn diensttijd keerde ik naar Oosterhout terug 
en trouwde met Roos Koenen uit Dongen; ook af-
komstig uit een eenvoudig arbeidersgezin. Inmid-
dels zijn we 47 jaar getrouwd; hebben twee kin-
deren: één zoon: Ronald (46) en één dochter An-
gelique (42), allebei getrouwd. We hebben vier 
kleinkinderen op wie Roos en ik zeker de eerste 
jaren regelmatig hebben gepast.” 

Parochieactiviteiten bij de Antoniuskerk  
“Afkomstig uit de Voorstraat ben ik van jongsaf 
gericht geweest op de Antoniuskerk. Ik voel me 
altijd welkom in de Antonius: de kerk van de “Veur-
hei”. Ik ben trots op deze wijk en beschouw de be-
naming “Veurhei” als een geuzentitel. Je kunt heel 
snel contact leggen met mensen. Op een bepaald 
moment kwam ik zeer onder de indruk van Jos 
Zwetsloot, de pastoraal werker. Naast de vele ta-
lenten die hij bezat raakte mij vooral hoe hij de ac-
tualiteit kon koppelen aan de lezingen en zijn pre-
ken.”  

Diaconie 
“Eind 2000 vroeg Jos of ik de diaconie in de Anto-
niuskerk kon opzetten. Met een aantal mensen 
gingen we aan de slag. Zo hebben we heel wat 
jaren activiteiten ontwikkeld rond het waterproject 
in Suriname; een project dat maar liefst 20.000 
gulden opbracht. Het tweede belangrijke punt was 
Inloophuis de Vinder, bestemd voor iedereen, ook 
van buiten de kerk. Mensen zijn welkom voor een 
praatje, een luisterend oor, een kopje koffie. Mo-

menteel ben ik voorzitter van de Stuurgroep Diaco-
nie van de Catharinaparochie. We willen liefst van-
uit elke parochiekern iemand vertegenwoordigd 
hebben in de stuurgroep. Er zijn enkele vacatures 
dus wie interesse heeft, kan contact met mij opne-
men. Elk jaar maken we een werkplan met daarin 
de maandelijkse acties, Vredesweek, Vastenaktie, 
Adventsactie en de bedevaart naar Meerseldreef.” 

Parochieactiviteiten 
Ik was bestuurslid van de Antoniusparochie en na 
de fusie in 2010, ben ik coördinator van de kern 
Antoniuskerk geworden. Met Ria Janmaat en Wim 
de Jong begeleiden we de dagelijkse gang van 
zaken rond de Antoniuskerk. Ik ben ook betrokken 
bij de zomerrondleidingen in de kerk en dat vind ik 
hartstikke leuk om te doen. Vrijwilligerswerk is goed 
om te doen voor de ander, maar je leert er zelf ook 
van.”  

Hobby’s 
“Naast het vrijwilligerswerk heb ik ook enkele hob-
by’s; ik ben een verzamelaar; van postzegels tot 
wegwerpaanstekers. Verder lees ik veel en verza-
mel ik de boekenweekgeschenken. Ik zoek nog die 
van 1930-1937 en 1941. Verder lees ik vooral werk 
van Nederlandse schrijvers, biografieën en (vroe-
ger) over de vakbeweging.” 

Wil je verder nog iets kwijt? 
“De plannen die nu door elke parochiekern worden 
ingediend zijn in die zin goed om na te denken 
waar ieder mee bezig is. Wel valt me op dat iedere 
plek nu zich wel heel sterk aan het profileren is om 
aan het bestuur te laten zien hoe vitaal men wel is. 
Wij bij de St. Antoniuskerk vervolgen ons werk zo-
als we dat al vele jaren doen.” 

Ed de Kever 

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 

 
■ EEN NIEUW BEGIN 
Zondag 31 augustus. Het eind van augustus en het 
begin van een nieuw schooljaar. Daarom hebben 
we bij de Kindernevendienst het thema 'Een nieuw 
begin'. Na een voorstelrondje zijn we begonnen. 

We hebben die zondag het nieuwe spaarsysteem 
uitgelegd. De kinderen die meedoen aan de Kin-
dernevendienst krijgen voor iedere keer dat ze ko-
men een mooie sticker op hun spaarkaart. Hebben 
ze de eerste rij, drie vakjes, vol? Dan krijgen ze 
een mooie poster van het Onze Vader. Yvette van 

mailto:secretariaat@basilieksintjan.nl
http://www.basiliekoosterhout.nl/Homepagina1.html
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Dijk heeft de poster met symbooltjes gemaakt, zo-
dat kinderen die nog niet kunnen lezen ook gemak-
kelijk het Onze Vader kunnen leren en onthouden.  

We hebben de poster, die 
ook in het Koetshuis 
hangt, meteen gebruikt 
om het Onze Vader sa-
men te bidden. Dat ging al 
hartstikke goed! Daarna 
hebben we uit de Kinder-
bijbel het verhaal van De 
Ark van Noach gelezen. 
We hebben het verhaal 
besproken en zijn daarna 
aan de slag gegaan met 
een leuke knutsel. Alle 
kinderen kregen een lin-
nen tasje. De linnen tasjes werden met wasco ver-
sierd. Omdat het thema 'Een nieuw begin' was, 
hebben we regenbogen getekend. De regenboog 
was in het verhaal van Noach ook belangrijk voor 
een nieuw begin na de zondvloed. Het tasje kun-
nen de kinderen mee naar school nemen. 

In de kerk hebben de kinderen het verhaal en de 
knutsel uitgelegd. Wat deden zij dat goed! Kortom, 
de eerste Kindernevendienst was een succes! Tot 
de volgende keer allemaal weer! Volgende data:   
30 november, 25 december, 28 december,           
25 januari, 22 februari, 29 maart en  5 april.  

Danique Trommelen 
 
■ KINDERHOEK 
De Kinderhoek in de Sint Jan is inmiddels uitge-
groeid tot een plek waar kinderen, met of zonder 
hun ouders, kunnen kleuren, tekenen en lezen. 
Ook kunnen ze er een elektrisch kaarsje 'aanste-
ken' en daarbij het Onze Vader bidden wat op een 
kleurrijke poster hangt.  

Maar niet alleen in de Kinderhoek zijn tegenwoor-
dig dingen voor de kinderen te vinden. Bij beide 
uitgangen van de kerk liggen kleurplaten die kin-
deren mee mogen nemen om thuis te kleuren. Ach-
terop staan de data van de kindernevendienst op 
een rijtje. Deze kleurplaten vliegen tot nu toe de 
kerk uit en zijn niet aan te slepen! Het mooiste 
voorbeeld dat de kinderen hun eigen plek waarde-
ren, is dat ik op een vrijdagavond een groepje kin-
deren de kerk uit zag stormen met een ingekleurde 
kleurplaat in de hand. Deze hadden ze in de Kin-
derhoek ingekleurd en wilden ze trots aan hun ou-
ders laten zien die op het terras zaten. En wie weet 
zien we ze nog wel een keer terug tijdens een kin-
dernevendienst.  

Fabienne Trommelen 
 
■ NIEUW LID SCHOONMAAKPLOEG 
De eeuwenoude basiliek en haar interieur kunnen 
vanzelfsprekend niet zonder onderhoud. Een aan-

tal keer per jaar wordt de basiliek door een groep 
vrijwilligers grondig geschrobd en gepoetst. De 
stoelen, de beelden, de vloer en allerlei (religieuze) 
attributen dienen eens in de zoveel tijd gereinigd te 
worden. Belangrijk en waardevol werk in dienst van 
de gemeenschap. Naast het harde werken van de 
schoonmaakploeg is er natuurlijk ook ruimte voor 
gezelligheid. Er wordt lekker gekletst en tijdens de 
pauze wordt er gezamenlijk een kopje koffie of thee 
gedronken. De gemeenschap van de basiliek is op 
zoek naar een nieuw lid dat de schoonmaakploeg 
kan en wil komen versterken. De werkzaamheden 
worden onderling afgestemd in samenwerking met 
Ilse Willems, coördinator van de basiliek. Het gaat 
om één keer per maand een ochtend werk. Vragen 
over deze functie? U kunt Ilse Willems bellen voor 
meer informatie op 06-11360162. 

Ilse Willems 
 
■ DIERENDAGZEGENING 
Heilige beestenboel 
Vrijdagavond 3 oktober lieten aanzienlijk meer 
mensen hun hond uit op de Markt. Op zich niet een 
hele bijzondere gebeurtenis, maar dat werd het wel 
toen er plots katten, hamsters en konijnen uitgela-
ten werden. 'De reden?' vraagt u zich vast af. Het 
was die avond dierenzegening in de Sint Jansbasi-
liek ter ere van de heiligendag van Sint Franciscus, 
de dag die we ook wel kennen als dierendag. 
Terwijl de dieren met hun baasjes de kerken bin-
nenstoven was er drukte alom. Dieren leerden el-
kaar kennen, moesten wennen aan een nieuwe 
omgeving, en natuurlijk was de echo in de kerk ook 
interessant! 
Bij aanvang van de dienst komen pastoor Ronald 
van Bronswijk en pastoraal werkster Hennie van 
Hattum binnen met zijn twee honden: twee Labra-
doodles, zou pastoor Ronald trots zeggen. 
Pastoor Van Bronswijk nam het woord en verder 
was er geen geluid. De dieren waren heel de dienst 
niet te horen. Alsof ze zich bewust waren van het 
moment en de plaats. 
Eén voor één werden de 
honden, hamsters, konijnen 
en andere dieren naar voren 
gebracht waar ze Gods Ze-
gen ontvingen. Huiverig van 
het wijwater dat op hen land-
de, trokken ze hun hoofden 
naar achter, maar gaven 
toch geen kik.  
Na de zegening konden de 
dieren bewonderd worden en 
mochten de kinderen een klein geschenk uitkiezen 
om mee naar huis te nemen. Tevreden gingen de 
gezinnen met hun blije dieren naar huis om er weer 
een jaar tegenaan te kunnen! 

Roy Soeters 
 
Vervolg op pagina 12 
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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 

    6-7 december H. Louws 
Dameskoor 

E. de Kever 
Gemengd koor 

T. Gerritsen 
Herenkoor 

13-14 december H. Louws 
 

R. van Bronswijk 
 

H. van Hattum 
Dameskoor 

     17 december  19.00 uur: St. Jan de Doper (basiliek): Boeteviering  
     19 december 19.00 uur: Nightfever 

Werkgroep H. van Hattum 
  

20-21 december R. van Bronswijk 
Herenkoor 

J. van Alphen 
Gemengd koor 

T. Gerritsen 
Herenkoor 

     24 december 17.00 uur: Kerstspel 
R. van Bronswijk 
19.00 uur:  
R. van Bronswijk 
23.00 uur: 
R. van Bronswijk 
Gemengd koor 

 
 
 
 
23.00 uur: 
Th. van der Leest 
Gemengd koor 

19.00 uur: 
J. Schoenmakers 
Zingende Nootjes 
 
21.00 uur: 
T. Gerritsen 
Dameskoor 
 

     25 december 10.00 uur: 
R. van Bronswijk 
Capella Catharina 

11.00 uur: 
Th. van der Leest 

09.30 uur: 
T. Gerritsen 
Herenkoor 

     26 december 10.00 uur: 
R. van Bronswijk 
Kinderkoor 

  

27-28 december R. van Bronswijk 
Herenkoor 

E. de Kever 
Gemengd koor 

R. van Bronswijk 
Dameskoor 

     31 december 19.00 uur: De Vinder bij de Antoniuskerk: Gebedsdienst  

       1 januari 10.00 uur: St. Jan de Doper (basiliek): Parochiële viering  
    3-4 januari H. Louws 

 
T. van Velthoven J. Schoenmakers 

10-11 januari J. van Riel 
 

H. Berflo T. Gerritsen 

17-18 januari H. Louws 
 

R. van Bronswijk R. Loonen 

     18 januari 10.00 uur: Vredeskerk: Oecumenische viering i.s.m. de  
24-25 januari R. van Bronswijk 

 
Th. van der Leest R. van Bronswijk 

     31 jan-1 feb H. Louws 
 

T. van Velthoven J. Schoenmakers 

    7-8 februari J. van Riel 
 

H. Berflo T. Gerritsen 

14-15 februari 11.00 uur: Happening  
t.g.v. Carnaval 
R. van Bronswijk 

Th. van der Leest H. van Hattum 

     18 februari 19.00 uur: St. Jan de Doper (basiliek): Aswoensdag Parochiële  
21-22 februari R. van Bronswijk 

 
Th. van der Leest R. van Bronswijk 

 
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  
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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. Wortel 
Flierefluiters 

E. de Kever 
Dameskoor 

J. Maas E. de Kever 
St. Caecilia 

    6-7 december 

H. van Hattum 
Gemengd koor 

R. van Bronswijk 
 

H. van Hattum R. van Bronswijk 
St. Caecilia 

13-14 december 

voorgegaan door R. van Bronswijk / H. van Hattum / E. de Kever      17 december 
    

 
     19 december 

H. de Valk 
Zangkoor ORTUS 

C. Maas 
Dameskoor 

H. van Hattum Th. van der Leest 
St. Caecilia 

20-21 december 

17.00 uur: Kerstspel 
E. de Kever 
Flierefluiters 
 
20.00 uur: 
H. Wortel 
Antoniuscantorij en  
Gemengd koor 

19.00 uur: 
G. van Bree 
 
 
21.30 uur: 
C. Maas 
Dameskoor 

 
 
 
 
22.00 uur: 
H. van Hattum 

17.00 uur: 
E. de Kever 
Flierefluiters 
 
21.00 uur: 
E. de Kever 
St. Caecilia 

     24 december 

09.30 uur: 
H. de Valk  
Nachtegalen 

09.30 uur: 
C. Maas 
Dameskoor 

11.00 uur: 
H. Louws 

10.00 uur: 
J. van Riel 
St. Caecilia 

     25 december 

 
 
 

        26 december 

E. de Kever 
 

H. van Hattum 
 

H. van Hattum E. de Kever 
St. Caecilia 

27-28 december 

voorgegaan door H. Wortel met samenzang      31 december 

voorgegaan door R. van Bronswijk        1 januari 
E. de Kever 
Flierefluiters 

G. van Bree E. de Kever E. de Kever     3-4 januari 

H. de Valk 
Gemengd koor 

E. de Kever E. de Kever E. de Kever 10-11 januari 

R. van Bronswijk 
Zangkoor ORTUS 

C. Maas Thomasviering 
H. van Hattum 

R. van Bronswijk 17-18 januari 

Protestantse Gemeente voorgegaan door E. de Kever      18 januari 

H. van Hattum 
Antoniuscantorij 

G. van Bree H. van Hattum H. van Hattum 24-25 januari 

H. Wortel 
Flierefluiters 

R. van Bronswijk R. van Bronswijk R. van Bronswijk      31 jan-1 feb 

H. van Hattum 
Gemengd koor 

C. Maas H. van Hattum H. van Hattum     7-8 februari 

E. de Kever 
Zangkoor ORTUS 

C. Maas Thomasviering 
H. van Hattum 

G. Berende 
 
 

14-15 februari 

viering voorgegaan door R. van Bronswijk      18 februari 
H. de Valk 
Antoniuscantorij 

E. de Kever E. de Kever E. de Kever 21-22 februari 

 
De overige vieringen zijn Woord- en Communievieringen tenzij anders aangegeven. 
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Vervolg van pagina 9 
 
■ DIERENDAGPROJECT GESLAAGD 
In 2012 werd voor de eerste keer een dierendag-
project georganiseerd voor de Oosterhoutse basis-
schooljeugd. Op 3 oktober dit jaar werd dit project 
voor de derde keer georganiseerd. Gedurende de-
ze dag hebben zes basisschoolgroepen (ruim 140 
kinderen) de Sint Jansbasiliek bezocht om kennis 
te maken met de werking van het pijporgel in het 
algemeen en het Maarschalkerweerd-orgel in het 
bijzonder. 

Elk bezoekje bestond uit drie onderdelen: een be-
zoek aan een demonstratie-orgeltje in het Koets-
huis, een demonstratie van het Maarschalker-
weerd-orgel, en een muziekquiz met (orgel)muziek 
over diverse dieren (in het kader van dierendag). 
Kwamen er de afgelopen jaren al heel veel ver-
schillende dieren uit het orgel tevoorschijn, o.a. 
leeuwen, pinguïns en 
zwanen, dit jaar bleken 
er ook walvissen en 
haaien op te duiken. 
Absoluut hoogtepunt 
was het onverwachte 
bezoek van een levens-
grote draak, die gelukkig met behulp van Aartsen-
gel Michaël (verkleed als ridder Joris) verslagen 
kon worden. Aan het eind wachtte de kinderen een 

leuke verrassing: een ansichtkaart met voorop het 
“Leeuwenorgel” (de koning van de dieren op be-
zoek bij de koningin van de muziekinstrumenten) 
en op de achterkant een QR-code/link naar 
www.orgelkids.nl/ludens. 

De kinderen (en ook ouders/leerkrachten) waren 
bijzonder enthousiast; uiteraard was het zelf orgel-
spelen/wind trappen het leukste onderdeel. Voor 
een foto-impressie kunt u terecht op de website 
van Ludens (www.basiliekoosterhout.nl). 

Slotconcert op 14 december in kerstsfeer 
Het concertseizoen wordt op 14 december (aan-
vang 15.00 uur, toegang: € 5 jongeren (CJP-pas en 
kinderen gratis) traditiegetrouw afgesloten door de 
“huis”-organist van de Sint Jansbasiliek, Jan Wil-
lems, met muzikale vrienden. Zoals bekend heeft 
Jan vele muzikale vrienden. Dit jaar vindt het slot-
concert, op verzoek van vele concertbezoekers, 
geheel plaats in de kerstsfeer en zullen naast enige 
instrumentalisten ook het gemengd koor van de St. 
Jansbasiliek en het gemengd koor van de St. Lau-
rentiuskerk uit Dongen, beide onder leiding van 
dirigent Frans Bullens, hun medewerking verlenen. 
Noteert u deze datum meteen in uw agenda, want 
het wordt een bijzonder sfeervolle afsluiting van het 
seizoen. Van harte aanbevolen! Meer informatie: 
www.basiliekoosterhout.nl. 

Ton Stevens 
 

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 

 
Overleden 
Op 18 oktober: Antonius Lucas Aarts; in 
de leeftijd van 90 jaar; weduwnaar van 
Maria Josephina van Rooijen.  
 
Dat hij bij God moge zijn in Zijn eeuwig 
licht en leven.  
 
■ ROZENKRANS BIDDEN 
Gedurende de maand oktober is er op dinsdag-  
avond het rozenhoedje gebeden; een vaste groep 
parochianen neemt hieraan deel. Er is een nieuw 
boekje voor het rozenkransbidden gemaakt, Tiny 
bedankt. 

■ ONTHULLING GEDENKSTEEN 
Op 26 oktober 
was er een 
processie, na 
de eucharis-
tieviering in de 
kerk, naar de 
Vredeskapel 
aan de rand 
van het dorp. 
Bijna het hele 
dorp liep uit voor de onthulling van de gedenksteen 
met de namen van de mensen die in Dorst vielen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

http://www.orgelkids.nl/ludens
http://www.basiliekoosterhout.nl/
http://www.basiliekoosterhout.nl/
http://www.basiliekoosterhout.nl/
mailto:marcoenkerkdorst@kpnmail.nl
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De burgemeester van Oosterhout was bij de plech-
tigheid aanwezig. 
 
■ VITALITEIT   
Uiteraard is er hard gewerkt aan het schrijven van 
het Vitaliteitsplan. Vitaliteit uit zich ook in financiën.  
Begin oktober is een delegatie vanuit Dorst op be-
zoek geweest bij het bestuur van de Catharina-
parochie om de cijfers over 2013 in te zien.  
We hoopten natuurlijk dat we als parochiekern niet 
in de rode cijfers zitten. Gelukkig is dat niet het 
geval: de Marcoenkern doet het ook financieel 
goed.  
De delegatie keerde met een goed gevoel terug 
naar Dorst en via deze weg danken we alle paro-
chianen nogmaals voor hun bijdrage aan de Catha-
rinaparochie, Marcoenkern Dorst.  
 
■ ADVENT EN KERSTMIS 
Op de binnenpagina’s van het parochieblad vindt u 
een overzicht van de vieringen in de Adventstijd en 
met Kerstmis. We hopen velen van u te begroeten 
tijdens de vieringen. 

Vorig jaar was de kerk op Eerste Kerstdag na de 
viering tot 16.00 uur geopend voor een bezoek aan 
de kerststal. Met hulp van vrijwilligers hopen we 
ook dit jaar op Eerste Kerstdag de kerk te openen.  
Wilt u een uur aanwezig zijn om de bezoekers te 
ontvangen? Meld u dan aan bij één van de coördi-
natoren. 
 
■ KERKBALANS   
Op het moment dat ik dit schrijf is nog niet bekend 
hoe de Aktie Kerkbalans er in 2015 uit gaat zien, 
maar we rekenen graag op u. Alleen samen kun-
nen en mogen we kerk zijn. 
 
Corry van den Bosch 
 
■ EVENWICHTIGE PAROCHIE  
Bij een gesprek over de kerk in 2014 haalde een 
vriendin een knipsel uit haar agenda voor de op-
bouw van een evenwichtige kerk. Dit sprak haar en 
mij aan. 

Allen die de kerk de rug toekeerden, jong en oud 
die besloten om dat huis van hun jeugd te verlaten 
en die daarbuiten een spoor van licht zijn gaan 
zoeken. Wij smeken jullie: “Kom terug in het mid-
den van de kerk, wij hebben jullie nodig, neem jullie 
eigen licht mee als bijdrage aan het grote licht van 
ons allen samen.” 

Allen die zich terugtrokken in de rechterzijbeuk van 
de kerk, daar waar het behoud hoogtij viert, maar 
waar ook brandt het licht van de traditie. Wij sme-
ken jullie: “Kom terug in het midden van de kerk, wij 
hebben jullie nodig, neem jullie eigen licht mee als 
bijdrage aan het grote licht van ons allen samen.”    

Allen die zich terugtrokken in de linkerflank van 
onze kerk, daar waar soms eenzijdig actie wordt 
gevoerd, maar ook altijd iets te zien is van het visi-
oen van de nieuwe aarde. Wij smeken jullie: “Kom 
terug in het midden van de kerk, wij hebben jullie 
nodig, neem jullie eigen licht mee als bijdrage aan 
het grote licht van ons allen samen.” 

Toos van Reen-Simons 
 
■ THOMAS, EEN APOSTEL MET LEF 
Momenteel ben ik op het overwegend boeddhisti-
sche eiland Sri Lanka. Het land dat als Ceylon door 
Portugezen en Hollanders gekoloniseerd is ge-
weest en van 1815 tot 1948 onder Brits bestuur 
was. Mede omdat de strijd tussen de Tamils in het 
noorden en de Singalezen in de rest van het land 
begin deze eeuw geluwd is, is het meer en meer 
een toeristische bestemming geworden.  

Omdat Thomas de patroonheilige van dit overwe-
gend boeddhistische eiland is, lijkt het mij toepas-
selijk om het beeld van deze apostel wat af te stof-
fen en de beeldvorming over hem wat bij te stellen. 
In onze Europese cultuur wordt Thomas in een 
adem genoemd met ongelovigheid.  Hier word je in 
de naamgeving van scholen en kerken overal her-
innerd aan de apostel. Aan het begin van onze 
jaartelling evangeliseerde Thomas in het zuiden 
van India, wat volgens mij op zichzelf al een be-
hoorlijk stoutmoedige onderneming was voor die 
tijd. Hij stichtte er een tot op de huidige dag be-
staande Thomaschristenengemeenschap en over-
leed op 3 juli van het jaar 72 in Madras, dat officieel 
Chennai heet.   

Thomas lijkt hier niet te lijden onder die merkwaar-
dige reputatie van 'ongelovige', die gebaseerd is op 
een enkele passage uit het Nieuwe Testament. Bij 
zorgvuldige lezing van teksten, die op hem betrek-
king hebben, komt een 'man van de praktijk' naar 
voren. Juist met deze typisch pragmatische hou-
ding riep Thomas uitspraken bij Jezus op, die tot op 
de dag van vandaag opzien baren.  

Bij het Laatste Avondmaal merkt Jezus op dat hij 
een plaats zou bereiden voor zijn volgelingen en 
dan zou terugkomen: "Jullie kennen de weg, waar 
ik heen ga." Nuchter reageert Thomas met: "Wij 
weten niet eens waar u naar toe gaat, Heer, hoe 
zouden wij dan de weg daarheen kennen?" Deze 
reactie ontlokt bij Jezus de beroemde uitspraak: "Ik 
ben de weg de waarheid en het leven. Niemand 
kan bij de Vader komen dan door Mij." 
Even nuchter reageert Thomas op de mededeling 
van zijn collega's dat ze Jezus hadden gezien na 
zijn dood: "Alleen als ik de wonden van de spijkers 
in Zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen 
en als ik mijn hand in Zijn zij kan leggen zal ik gelo-
ven." 

Thomas gelooft niet in praatjes. Hij laat zich leiden 
door gezond verstand en door zintuiglijke waarne-
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ming. Een houding die in onze tijd niet als onbe-
kend voorkomt. 

Overigens staat die vermeende "geloofstwijfel" van 
Thomas niet op gespannen voet met zijn onvoor-
waardelijk trouw aan zijn rabbi? 

Wanneer Jezus na het overlijden van Lazarus wil 
terugkeren naar Judea, waar de Joden hem kort 
daarvoor nog wilden stenigen, zegt Thomas: "Laten 
wij ook maar gaan om met Hem te sterven." Trouw 
tot in de dood. Meer nog dan collega Petrus, die 
zijn meester tot drie maal toe verloochende, toen 
het er voor Jezus op aankwam, getuigt Thomas 
van zijn onvoorwaardelijke trouw aan Hem.  

Thomas blijkt dus een man op wie je je kunt verla-
ten, een man van wie je op aan kunt. Misschien is 
hij juist daarom als een beschermheilige gekozen 
voor tal van praktische beroepen zoals architecten, 
landmeters, timmerlieden, bouwvakkers in het al-
gemeen en steenhouwers. Ook theologen en blin-
den stellen zich onder zijn bescherming, omdat het 
niet alleen gaat om wat zichtbaar is. 

Henny Hoedemaker 
 
■ VAN HET SEMINARIE 
Laatst was ik in een klooster en boven de deur 
stond de tekst ‘Vacare Deo’. Dat betekent zoveel 
als ‘Vrij zijn voor God’. Vrijgesteld van werk, om te 
werken voor God, om te bidden, te leven met God. 
Soms wordt deze spreuk in de vakantietijd ook 
weleens verstaan als ‘Vrij van God’, maar u zult 
begrijpen dat dat niet de bedoeling is en eigenlijk 
ook niet kan. Want ook al laten wij God los, God 
laat ons nooit in de steek .  

In de zomervakantie ben ik gaan wandelen in het 
Beierse Woud, genieten van het natuurschoon en  

van het Beierse leven. Ik zoek zelf altijd graag de 
combinatie van inspanning en ontspanning. In die 
afwisseling kan ik loslaten, ruimte maken om God 
te ontmoeten in de natuur, in de vele Beierse kerk-
jes en kapellen en in de mensen onderweg. Ik 
spreek dan zelf ook liever van ‘Vakantie met God’. 

Bij het schrijven van deze column heb ik mijn koffer 
gepakt en ben ik klaar voor vertrek. Op 18 oktober 
vertrekken 350 pelgrims vanuit ons bisdom met de 
bisdombedevaart naar Polen (18 t/m 25 oktober).  
(Op pagina 6-7 vindt u een uitgebreid verslag van de         
bedevaart naar Polen. Redactie) 

Voor mij persoonlijk is het een bijzondere bede-
vaart, want het is de laatste bedevaart voor mijn 
‘deo volente’ diakenwijding volgend jaar. Mag ik u 
vragen voor mij te bidden? 

In september ben ik aan mijn laatste (zesde) stu-
diejaar begonnen van de priesteropleiding Boven-
donk. De stage loop ik ook komend jaar in de Sint-
Norbertusparochie in Roosendaal. Momenteel be-
steed ik veel tijd aan mijn eindwerkstuk. Ik onder-
zoek de effecten (of beter gezegd de kansen) van 
de samenvoeging van parochies op de uitoefening 
van het pastoorsambt. Kortweg, hoe lukt het om 
pastoor te zijn in deze tijd, van grootschalige paro-
chies, van een kerk in beweging.  

Het nieuwe werkjaar is in onze parochies alweer in 
volle gang. Een nieuw werkjaar, met nieuwe uitda-
gingen voor u, voor mij en voor onze parochies in 
Oosterhout en Roosendaal. Maar als we ook in het 
nieuwe werkjaar ‘vrij zijn voor God’, heb ik er alle 
vertrouwen in dat we er samen een goed en vreug-
devol jaar van maken. Ik wens u toe: ‘Vacare Deo’. 

Pax Vobis 
Jochem van Velthoven 
 

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 
20-09-2014: Maylo Geerman, zoon 
van Mick Molenaar en Iris Geerman 

Wij wensen hem veel geluk op zijn levenspad. 
 
 

Overleden 
13-09-2014: Piet Eelants, 79 jaar,  
echtgenoot van M. Eelants - Embrechts 

Dat hij moge rusten in vrede. 
 
 

mailto:sintjanoosteind@live.nl


15 

■ VRIJWILLIGERSBEDANKAVOND  
Na de eucharistieviering op 4 oktober waren alle 
vrijwilligers van de Johannes de Doperkerk uitge-
nodigd voor een gezellig samenzijn als dank voor 
weer een jaar lang actieve inzet voor onze paro-
chiekern. En daar is door velen gehoor aan gege-
ven. De kinderen (misdienaars en leden van het 
kinderkoor) werden getrakteerd op een snoepzak; 
de volwassenen op koffie of thee met een appel-
flap. De avond werd voortgezet onder het genot 
van een glaasje wijn en een lekker hapje. Het was 
een geslaagde avond voor iedereen met dank aan 
de organisatie (vrijwilligers). 

■ BENEFIETCONCERT 21 DECEMBER 
Op zondagavond 21 december om 19.00 uur zal er 
een benefietconcert worden gehouden t.b.v. het 
openstellen van de Mariakapel. Een muzikale di-
versiteit in kerstsfeer zal u ten gehore worden ge-
bracht met medewerking van o.a.: Het Oosterhouts 
Mannenkoor, Gelegenheidsorkest Oosteind, enkele 
solisten en de Ladykantjes.  

U bent van harte welkom! 

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 

 
Het H. Doopsel ontvingen 
27 juli Lieke van Vugt 
  7 september Nathan van Mook 
28 september Miguel Wesselius 
12 oktober Britt Snoeren 
12 oktober Vince Ariëns 
12 oktober Nino van de Ven 
 
In het Huwelijk traden 
  5 september: Arno Ligtvoet en  
 Annemiek Oomes 
26 september Florian Asbreuk en Sanne de Hond 
 
Van ons gingen heen 
  7 augustus Louise Jobse, 75 jaar,  
 echtgenote van  
 Pierre van Baast 
  8 augustus Jo Snelders, 97 jaar,  
 weduwe van  
 Petrus Hendrickx 
17 augustus Marietje Laros, 88 jaar, weduwe 
 van Michael van Susteren 
27 augustus Jan van Rijthoven, 80 jaar,  
 echtgenoot van Nellie van Tilburg 
31 augustus Mien Soeters, 87 jaar, weduwe van  
 Gradus Severijns 
 

11 september Simon van den Kieboom, 74 jaar, 
 echtgenoot van Pieta de Ronde 
17 september Petra van Gils, 48 jaar, echtgenote  
 van Romano Lucia 
23 september Clara van Vugt, 89 jaar, weduwe  
 van Louis Oomens 
26 september Annie Smolders, 89 jaar, weduwe  
  van Harry van der Vlugt 

Wiljan van der Zanden 
 
■ DAGKAPEL ’S MIDDAGS OPEN 
De dagkapel van de Sint-Antonius van Padua is 
met ingang van 1 september jl. ook ’s middags te 
bezoeken. Van maandag tot en met zaterdag is de 
kapel ’s morgens (9.00 – 12.00 uur) en ’s middags 
(13.30 – 16.00 uur) geopend m.u.v. maandag- en 
woensdagmiddag. Op zondag is de dagkapel al-
leen van 9.15 tot 10.15 uur (tijdens de viering) te 
bezoeken. 

De dagkapel voorziet heel duidelijk in een behoef-
te. Dat is te merken aan de vele kaarsjes en lichtjes 
die er dagelijks worden aangestoken. Veel mensen 
hebben in de loop der jaren de weg weten te vin-
den naar de kapel van de Sint-Antoniuskerk voor 
een bezoekje aan Maria, om een lichtje of kaarsje 
aan te steken of om even rustig op de bank te zit-
ten.  

http://www.st-antoniusoosterhout.nl/
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In de zomermaanden brengen veel fietsers een 
bezoekje aan de kapel. Vanuit de dagkapel kan 
men namelijk een blik werpen in de neogotische 
Sint-Antoniuskerk die werd ontworpen door archi-
tect Pierre Cuijpers. 

Vroeger bevond zich op de plek waar nu de dagka-
pel is de doopkapel met doopvont. Eind november 
1998 heeft de doopvont een plaatsje gekregen voor 
in de kerk en werd de ruimte door vrijwilligers inge-
richt als dagkapel. Er werd verlichting aangebracht 
en Maria kreeg een prominent plaatsje in de kapel. 
Ook werd er een intentieboek in de kapel gelegd 
waarin bezoekers de intenties van de dag kunnen 
lezen. 

Wiljan van der Zanden 
 
■ GESLAAGDE VRIJWILLIGERSDAG 
Na een stemmige viering in onze kerk op zondag 
28 september stroomde ook Antoniushuis De Vin-
der vol. Koffie en thee werden door de vrijwilligers 
van de vrijwilligersdag geschonken met een heerlijk 
zelfgemaakt appelgebakje. Bij het tweede kopje 
koffie werden de aanwezigen namens de coördina-
toren welkom geheten door Ad Kouwelaar. De vrij-
willigers zijn hartelijk bedankt voor hun inzet in het 
afgelopen jaar. Daarbij is ook de hoop uitgesproken 
dat pastor Marion Corvers voorspoedig herstelt.  

Tijd voor een glaasje en om een toost uit te bren-
gen op Wiljan van der Zanden die 25 jaar als vrij-
williger bij de Antoniuskerk actief is. En actief is hij 
ten volle. In een bericht in Weekblad Oosterhout 
wordt hij terecht een stabiele factor in de geloofs-
gemeenschap genoemd. Hij verzorgt de drieweke-
lijkse nieuwsbrief. Bezit veel kennis over de Anto-
nius van Paduakerk en draagt dat ook uit als een 
professionele gids. Is gastheer en staat dan men-
sen te woord en adviseert waar nodig en mogelijk. 
Hij wordt van harte bedankt en gefeliciteerd met 
deze mijlpaal en ontvangt een mooi aandenken 
voor “op de schoorsteen”. Thea, zijn echtgenote 
krijgt een mooie bos bloemen. Eerder kreeg zij, 
maar ook hun zoon Willem Jan, ook een aanden-
ken omdat zij 25 jaar als vrijwilliger beschikbaar 
waren. 

Tijd voor de goedverzorgde lunch met soep, sala-
des en broodjes. Alles prima verzorgd door (weer 
andere) vrijwilligers. Na de lunch is nog gezamen-
lijk het Antoniuslied gezongen. Het Antonius van 
Padualied is voor het eerst gezongen in 2008 in de 
viering waarin het 100-jarig bestaan van de kerk 
gevierd werd. Een geweldige afsluiting van een 
mooie vrijwilligersdag.   

Ad Kouwelaar 
 
■ KERSTSTAL OF KERSTGROT? 
De ontwikkeling van de kerststal kent een lange  

 

geschiedenis die u hieronder kunt lezen. 

De eerste kerststalbouwer 
Het stalletje van Bethlehem, zoals we dat nu ken-
nen, gaat terug op Franciscus van Assisi (1172-
1226). In 1223 bouwde hij in het bos bij Greccio 
een stal om het kersttafereel met levende personen 
voor te stellen. Op kerstavond werd voor de stal de 
H. Mis opgedragen. 
De volgelingen van Franciscus trokken overal heen 
en namen ook de gewoonte om het kerstverhaal zo 
uit te beelden mee naar de Europese landen. 

Kerststal of -grot? 
In de kerststal wordt Jezus’ geboorte onder armza-
lige omstandigheden uitgebeeld. Dit herinnert aan 
wat er in het evangelie van Lucas staat vermeld: 
“Terwijl zij daar verbleven, bracht zij haar Zoon ter 
wereld, wikkelde Hem in doeken en legde Hem 
neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats 
was in de herberg”. Omdat Jezus na zijn geboorte 
in een voerbak werd gelegd, concludeerde men dat 
de geboorte in een stal plaatsvond. 

Een andere traditie laat de geboorte plaatsvinden 
in een grot. Dit gaat terug op Justinus de Martelaar 
die ± 150 na Christus schreef: “Omdat er voor Jo-
zef niets te vinden was om de nacht door te bren-
gen, ging hij maar zolang een grot binnen dichtbij 
Bethlehem”. Justinus baseert zich op Jesaja 
(33,16): “Hij zal wonen in een hoge spelonk van 
een sterke rots”. Deze zin betrekt Justinus op    
Jezus.  
De genoemde tradities verschillen duidelijk maar 
zijn niet noodzakelijk in tegenspraak. In het Oosten 
werden in die tijd en later grotten als stal gebruikt. 

Wiljan van der Zanden 
 
■ DE KERSTSTAL VAN DE ST.-ANTONIUS  
Tijdens de kersttijd is hij weer in volle glorie te be-
wonderen: de levensgrote kerststal en –groep van 
de Sint-Antoniuskerk, elk jaar weer opgebouwd 
door de klussengroep. 
Vroeger, dat herinneren sommigen onder ons zich 
nog wel, werd door vrijwilliger Paul van Vugt in de 
Antoniuskapel altijd een grot gebouwd waarin de 
beelden van Kerstmis werden geplaatst. Een werk 
waar Paul dagen mee bezig was.  
Ook dit jaar is de Antoniuskerk op Eerste Kerstdag 
van 14.00 – 16.00 uur weer open. En veel grootou-
ders en ouders komen met hun (klein)kinderen 
naar de kerk om de stal uitgebreid te bekijken en 
om het engeltje te laten knikken.  
Leden van de werkgroep ’Openstelling Sint-
Antoniuskerk’ zijn momenteel bezig met het sa-
menstellen van een tentoonstelling in kerstsfeer.  
Iedereen is weer van harte welkom. 

Wiljan van der Zanden 
 
 

http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID303200.html
http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID574053.html
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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: zie agenda op de website 
Rooster: zie middenpagina 
Bankrekeningnummer: NL71RABO0139.9037.20 

 
■ VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 2014 
Een zeer bijzondere vrijwilligersbijeenkomst in de 
Verrijzeniskerk op 7 september 2014. Het leek wel 
een speeltuin en dat was het ook. We hadden de 
vrijwilligers gevraagd hun (klein)kinderen mee te 
nemen, zodat zij konden proeven aan het vrijwilli-
gerswerk van hun (groot)ouders. Het was goed 
weer, er was een springkussen, een ballonnen-
clown en wel twintig kleine kinderen (tot circa       
10 jaar) en zeker  nog eens tien volwassen kin-
deren tot circa 40 jaar. 

We begonnen met een sfeervolle goed bezochte 
viering waarin Ed de Kever voorging. Na afloop 
werden zes jubilarissen van het dameskoor gehul-
digd: Corry van den Wijngaart, Jo van Beek, Trees 
Verhoogt en Riet Stokkermans 40 jaar lid, Dina van 
Drunen 25 jaar lid en Marie-Anne Verrijdt 12½ jaar 
lid. De laatste twee 
waren niet aanwe-
zig. Jo had mooie 
woorden voor de 
vijf jubilarissen en 
dirigent Willy Pee-
ters sprak Jo, de 
voorzitter van het 
koor, toe en stak 
daarbij terecht de 
loftrompet over de 
inzet van Jo. Na 
afloop van de vie-
ring was er voor 
iedereen koffie/ 
thee met iets lek-
kers. Na het woord 
van welkom werd 
een drankje geschonken. Vijf enthousiaste jonge-
ren van 13-18 jaar: Lucia, Sverre, Sam, Marije en 
Jasmijn zorgden de hele dag voor een natje en een 
droogje en lieten daarmee zien dat er sprake van 
verjonging is. Anny en Jos hadden twee grote pan-
nen soep gemaakt en de jongelui maakten bijna 
200 broodjes. Kortom: ruim voldoende lekkers voor 
de lunch. Er is zichtbaar genoten van deze op bij-
zondere wijze opgezette vrijwilligersbijeenkomst en 

iedereen waardeerde de hulp van de jongelui. En 
uiteraard waardeerden de coördinatoren de grote 
inzet van de vele vrijwilligers in de loop van het 
jaar.  
 
■ TOEKOMSTVISIE VERRIJZENISKERK 
Als antwoord op de uitnodiging van het bestuur van 
de Catharinaparochie om aan te geven welke toe-
komstvisie er voor de Verrijzeniskerk bestaat, heb-
ben Jos Bleijlevens en Gerrie van Bree het voor-
touw genomen. Zij hebben, naast intensief overleg 
met de coördinatoren, drie bijeenkomsten georga-
niseerd, die hebben geleid tot een Manifest betref-
fende de toekomst van de Verrijzeniskerk. Dit ma-
nifest gaat in en geeft antwoord op de concrete 
vragen die door het bestuur zijn gesteld. 
In het manifest wordt ook uitgebreid ingegaan op 
de visie en strategie van de Verrijzeniskerk, die kan 
en zal leiden tot een vergrote vitaliteit of feitelijk 
een meer naar elkaar omzien binnen de Catharina-
parochie. Voorts biedt het inzicht in de strategie die 
vanuit de geloofsgemeenschap van de Verrijzenis-
kerk wordt gehanteerd om bij te dragen aan de 
missie en de visie van de Catharinaparochie. 

Het manifest is tot stand gekomen op basis van: 
• diverse bijeenkomsten georganiseerd door be- 

stuur en pastoraal team Catharinaparochie 
(2014) 

• meedenkbijeenkomsten met belangstellende 
parochianen en jongeren (28 juni / 4 juli) 

• het eerste voorstel voor vitalisering van coördi-
natoren en klankbordgroep (10 respectievelijk 
30 september) 

• bijeenkomst van de gemeente Oosterhout in 
verband met de toekomst kerkgebouwen: Ker-
kenraad Oosterhout (1 oktober) 

• bijeenkomst met alle belangstellende parochia-
nen/kerkbezoekers (8 oktober) 

 
Tijdens de waardevolle informatiebijeenkomst op   
8 oktober waren circa 70 zeer geïnteresseerde 
betrokkenen en belangstellenden uit de wijk aan-
wezig. Op open en kritische wijze werden de resul-
taten - zoals opgenomen in het concept manifest - 

Vier van de zes jubilarissen van het 
dameskoor. Staand: Corry van den 
Wijngaart (links) en Jo van Beek. Zittend: 
Trees Verhoogt (links) en Riet 
Stokkermans. 

mailto:info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
http://www.verrijzeniskerkoosterhout.nl/
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met elkaar besproken en werden suggesties ge-
daan om te komen tot de toekomstvisie. Stilstaan 
bij waar je als geloofsgemeenschap (samen) heen 
wilt levert verrijkende ideeën op. Eind oktober is het 
Manifest betreffende de toekomst van de Verrijze-
niskerk aangeboden aan het bestuur van de Catha-
rinaparochie. De komende weken zal het bestuur 

de visie van de zeven kerkgemeenschappen be-
oordelen en met een eindadvies komen dat aan 
bisschop Liesen wordt voorgelegd. Wij hebben er 
alle vertrouwen in dat er een goed besluit komt 
voor de toekomst van de Catharinaparochie en de 
zeven kerkgebouwen en -gemeenschappen. 

Jos Bleijlevens 
 

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 den Hurk 
Dag en tijden van vieringen: zondag om 11.00 uur 
Rooster: zie middenpagina 
Bankrekeningnummer: NL48 RABO 0139901515 

 
■ INTERVIEW RIET SIMONS 
Riet Simons, 
veelzijdig beel-
dend kunste-
naar, is vrijwillig-
ster bij de Maria- 
kerk waar ze 
zich vooral met 
de exposities en 
de tuin bezig-
houdt. Ze wilde heel graag met haar 80ste verjaar-
dag een tentoonstelling houden om aan haar fami-
lie, vrienden en kennissen te laten zien wat ze in 
die jaren op kunstgebied geleerd en gemaakt heeft, 
ook dankzij hen. 

Op 5 oktober opende Hennie van Hattum de ten-
toonstelling “van wijnrank tot knotwilg” enz. 
enz....en het eerste wat Riet opviel was dat Hennie 
glunderend de kerk in keek en zei: “Ik heb op zon-
dag nooit zo’n volle kerk”. 

Daarna vervolgde Hennie met een treffende, ont-
roerende en mooie toespraak die Riet ontzettend 
raakte. Het was zo mooi, raak en gevoelig gebracht 
en klopte helemaal zoals Riet in het leven staat.  

Riet vertelde dat ze samen met Evelijn van Groen-
land al een jaar bezig was met de voorbereiding en 
dat ze dus nergens bang voor was. Ze heeft be-
paalde groepen mensen op specifieke data uitge-
nodigd, zodat ze genoeg tijd voor iedereen heeft. 

De grote toeloop tijdens de opening overdonderde 
haar wel, maar ze genoot ervan. Het was heerlijk 
dat ook haar familie in groten getale gekomen was 
tijdens de opening. De familie komt altijd bij Riet in 
de Brabantlaan, dit is voor haar en haar familie hun 
thuis. Voor Riet voelt de kerk als haar tweede thuis, 
zo vaak is ze daar te vinden.  

Toen ik haar vroeg welk werkstuk haar veel kruim  
heeft gekost moest ze diep nadenken. Tja, waar je 
tegen vecht kan soms iets heel moois geven en als 
het echt niet lukt dan wisselt ze de hamer in voor 
een kwast. Dat is het voordeel van een atelier aan 
huis en Riet geeft niet snel op! 

Het meest bijzondere vindt ze de meditatieve wer-
ken. Het is abstract en ruimtelijk werken met veel 
kleuren en komt zo van binnen uit.  

Al met al is Riet dankbaar dat ze haar goed gevul-
de beeldende leven heeft mogen delen en ze zal-
haar leven blijven vullen met al het moois dat de 
natuur geeft. Wij wensen dat haar nog een lang 
leven gegund is! 

Lucy van Neijenhoff 
 
■ KERSTENGELEN SPREKEN  
Een bijzondere kerstviering in de Mariakerk 
Van 14 december tot 8 februari wordt de Mariakerk 
bezocht door grote en kleine, doorleefde engelen 
van de kunstenares Ela Venbroek-Franczyk. Eer-
der waren ze te zien in de Domkerk in Utrecht en 
de Grote kerk in Dordrecht en Leeuwarden. Deze 
prachtige engelen hebben stuk voor stuk een ver-
haal en in de kerstnachtviering van 24 december 
vertellen zij dat. Een van hen heeft zijn vleugel ge-
broken … wat is er gebeurd? Een ander draagt een 
loden kroon en vertelt over de zware strijd om vre-
de, om recht. En natuurlijk is er de engel van het 
kerstverhaal.  
Kerstnacht in de Mariakerk belooft een bijzondere, 
speelse, en bezielende ervaring van kerst te wor-
den, met engelenverhalen, engelenmuziek, en sa-
men zingen van kerstliederen in een prachtig uitge-
lichte kerk. U bent van harte welkom op 24 decem-
ber om 22.00 uur in de Mariakerk! 

mailto:info@thomasoosterhout.nl
http://www.thomasoosterhout.nl/
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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 

 
Gedoopt in de Corneliuskerk: 
31 augustus 2014: 
Vajen Nikki Pouladis 
Jaclyn Johanne Plokhaar 

26 oktober 2014: 
Anouk Nelemans 
Eline van Mook 
Victor Kusters 

Overleden 
10 juli: Frank Evers (46) 
22 juli: Corrie Scherders-Aertse (80) 
6 augustus: Jo de Jong-Pheninckx (86) 
19 augustus: Adriaan van Vught (67) 
27 augustus: Riet de Leeuw-Gommeren (94) 
24 september: Corrie Snoeren (63) 
 
■ CORNELIUSBEDEVAART 
In Den Hout werd op zondag 21 september een 
processie gehouden ter gelegenheid van de Corne-
liusbedevaart. De processie bestond uit een lange 
stoet gevormd door ruiters te paard, dansende 
Houtse meisjes in witte jurkjes, processievaandels, 
het Willibrordusgilde uit Esch, koren waaronder het 
Houtse dames- en herenkoor St. Cecilia, de Houtse 
fanfare Amicitia en niet te vergeten tientallen bede-
vaartgangers. Deze laatste groep bestond uit Hou-
tenaren en inwoners van omliggende dorpen. In het 
midden van deze indrukwekkende stoet werd, be-
geleid door zang en muziek, het beeld van de heili-
ge Cornelius meegedragen onder een baldakijn. In 
de serene ochtendrust trok de processie om de 
Houtse Heuvel heen, waarbij halverwege werd ge-
stopt om de Corneliuszegen te geven. Opvallend 
was de gemoedelijke sfeer die de stoet uitstraalde, 
samen op weg naar een drukbezochte dienst in de 
Corneliuskerk van Den Hout.  
 
■ ALLERZIELEN IN CORNELIUSKERK 
Op Allerzielen, 2 november, herdenkt de kerk alle 
overleden gelovigen. 
Deze traditie stamt voor zover bekend uit de abdij 

van Cluny, waar abt Odilo in het jaar 998 bepaalde 
dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag 
na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere litur-
gische wijze moesten herdenken. In de 14e eeuw 
werd deze herdenkingsdag algemeen in de      
R.K.-Kerk. 
Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit 
dit leven zijn heengegaan en nog niet voor altijd bij 
de Heer zijn. Daarbij hoort ook een bezoek aan het 
kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag 
op vele plaatsen wordt voortgezet. Tijdens de ere-
dienst worden de namen van de overledenen van 
het afgelopen jaar genoemd. 
De gebruiken die zich rond deze traditie hebben 
ontwikkeld zijn talrijk. Naast het bijwonen van de 
missen, deelname aan processies, bidden en het 
branden van kaarsen behoren kerkhofbezoek en 
versiering van de graven met witte bloemen tot de 
plechtigheden. Het eten van zielenbroodjes door de 
nabestaanden en het uitdelen daarvan aan de ar-
men is lange tijd een onderdeel van het Allerzielen-
feest geweest. Deze brooduitdeling was een be-
langrijke vorm van kerkelijke armenzorg. 
De gebruiken rond Allerzielen hebben ook aanlei-
ding gegeven tot verteltradities. Verhalen over tijde-
lijke terugkeer van de doden, lichtjes die daarbij de 
weg moesten wijzen, het luiden van de klok en ge-
kruiste bosjes stro op de graven als afweer tegen 
het kwade, zijn daar voorbeelden van. 
De kunst van herdenken is de gedachte achter de 
Allerzielenviering van deze tijd. 
In 2011 heeft er een prachtige herdenking plaats 
gevonden op de Houtse Heuvel en de avondwa-
kegroep heeft gemeend dit jaar een lichtprocessie 
te organiseren van de kerk naar het kerkhof. Wel-
licht wordt dit een traditie. De processie vond plaats 
op 2 november na de viering van 10.00 uur. 

Anne Heitling 
 
■ KERSTWENS 
De Houtse geloofsgemeenschap wenst alle inwo-
ners van de Catharinaparochie een vredig kerst-
feest en geluk, gezondheid en vrede toe voor 2015.   
  

mailto:secretariaat@cornelius-denhout.nl
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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 
Secretariaat:  Markt 17 
  4901 EP  Oosterhout 
Telefoon 0162-432339 
 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag  
     van 9.00 tot 12.00 uur 
E-mail: info@catharina-parochie.nl 
Website: www.catharina-parochie.nl 
Rabobank: NL37RABO0156228947 
 
Bestuur 
Ronald van Bronswijk, voorzitter  
Mariet van Goch, vicevoorzitter 
Vacature, 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 – kersteditie –  
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 reactie heeft het recht om ingezonden stukken in 
te korten of te weigeren. 
 
Lay-out en druk: Total Print  
Oplage: 3.000 
 
Uitgaven Parochieblad 2015 
Editie: Kopij inleveren vóór: 

 
Verschijnt: 

Voorjaar 13 februari 20 maart 
Zomer 15 mei 19 juni 
Herfst 14 augustus 18 september 
Winter   6 november 11 december 
 
 

 

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