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CATHARINAPAROCHIE                  Jaargang 3 –Voorjaarseditie –

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
Laetare et gaudete!
In de opgang naar Pasen is er, net als naar Kerst-
mis, in de liturgie een moment waarop wij gelovi-
gen de eerste stralen van het naderende heil mo-
gen ervaren. Dat is op de vierde zondag van de 
Veertigdagentijd, Laetare, en op de derde zondag 
van de Advent, Gaudete. Beide zondagen zijn ge-
noemd naar het eerste woord van het openingsvers 
van de Eucharistieviering: ‘Laetare Ierusalem!’,
‘Verheug u, Jeruzalem’ (Jes. 66, 10) en ‘Gaudete in 
Domino semper’, ‘Juicht voor de Heer te allen tijde.’ 
(Fil. 4, 4) De stralen van het naderende Licht doen 
op beide zondagen de liturgische kleur paars zelfs 
even naar roze verschieten. 
Laetare hebben we inmiddels achter ons gelaten. 
De veertig dagen van bidden, vasten en aalmoezen 
geven echter nog niets. Laetare is pas een glimp 
van Pasen. Samen hebben we nog een flinke weg 
te gaan. Eerst overwegen we het lijden en sterven 
van Christus. Pas na de doodse stilte van Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag jubelen we luidop en vie-
ren we de Verrijzenis van Christus. 
Christus resurrexit! Alleluia, alleluia, alleluia.
De vreugde die we hebben mogen ervaren bij Zijn 
geboorte wordt welhaast overschaduwd door de 
vreugde over Zijn Verrijzenis. Dit is het hart van het 
Evangelie, Jezus die de dood overwint. Niet voor 
zichzelf, maar voor ons mensen. Als daad van be-
langeloze en onvoorwaardelijke liefde. Niet de 
dood heeft het laatste woord, maar de liefde. Deus 
caritas est! God is liefde! (1 Joh. 4,16) Het is dit 
geloof in Pasen dat wij iedere keer weer in de 
Eucharistie vieren en dat ons hoop geeft en troost 
biedt. 
Het is ook dit geloof in de levende Christus dat ons 
oproept tot naastenliefde en barmhartigheid. Juist 
in dit jubeljaar is het goed om nog nadrukkelijker 
dan gewoonlijk stil te staan bij de werken van 
barmhartigheid. De lichamelijke werken: de honge-
rigen voeden, de dorstigen te drinken geven, de 
naakten kleden, de vreemdelingen opvangen, de 
zieken helpen, de gevangenen bezoeken en de 
doden begraven. En de geestelijke werken: raad 

geven aan hen die twijfelen, de onwetenden on-
derwijzen, de zondaars vermanen, de bedroefden 
troosten, de beledigingen vergeven, het geduldig 
omgaan met mensen die ons dwarszitten en tot 
God bidden voor de levenden en voor de doden. 
Door deze werken van barmhartigheid ook daad-
werkelijk te verrichten doen we een poging om in 
de voetstappen van Christus te treden en de blijde 
boodschap van liefde ook in daden te verkondigen.
Graag eindig ik met de Christushymne van de hei-
lige apostel Paulus uit zijn brief aan de Filippenzen:
‘Acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat 
niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, 
maar liever die van zijn naasten. Die gezindheid 
moet onder u heersen welke ook Jezus bezielde:

(Fil. 2, 3b-11)

Laetare et gaudete, Christus resurrexit vere! 
Verheugt u en juicht, Christus is waarlijk opge-
staan! 
Mede namens de leden van het pastorale team 
wens ik ons allen een Zalig Paasfeest!
Diaken Titus Frankemölle

VAN DE REDACTIE
De redactie presenteert het eerste nummer van de 
derde jaargang van het Catharinaparochieblad. 
Hierin komen alle parochiekernen weer aan het 
woord en tevens vindt u algemene informatie en 
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een terugblik op activiteiten. Een flinke groep vrij-
willigers is daarbij actief en spant zich daarvoor in. 
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Dat bleek ook voor de 
redactie, omdat een lid van het kleine team door 
ziekte een stapje terug moest doen. De oproep tot 
versterking, die in de  wintereditie 2015 stond, heeft 
geholpen. Twee nieuwe redactieleden hebben zich 
gemeld en gaan meewerken aan de taken die 
nodig zijn bij het samenstellen van de parochiebla-
den. Dat zijn Riejette Lefel (H. Johannes de Doper, 
Oosteind) en Ad van der Made (St. Jan de Doper, 
Oosterhout). 
De opmerkzame lezer zal zien dat de namen van 
de parochiekernen niet meer op de kaft vermeld 
staan. De reden is dat de kaft uit kostenaspect voor 
een heel jaar vooruit wordt gedrukt. Alle kerken 
blijven vermelden zou verwarrend kunnen werken 
als er inmiddels een kerk is gesloten, wat dit jaar 
staat te gebeuren. 
Heeft u wensen of tips voor het blad dan kunt u 
daarvoor mailen naar het redactieadres (achterin 
bij colofon). Ontvangt u liever het blad digitaal dan 
kunt u dat kenbaar maken aan de contactpersonen. 
U ontvangt dan een e-mail zodra het blad beschik-
baar is. Op de website van Catharinaparochie 
staan steeds de laatste vier parochiebladen rechts-
onder in beeld om te downloaden.
Rest ons u een goede voorbereiding op het 
Paasfeest en een Zalig Pasen toe te wensen.
Namens de redactie, Ad van der Made

NIEUWS VAN HET BESTUUR
De kerk brengt ons samen 
Dat is het motto  van de Actie Kerkbalans van 
2016. En op onze flyer lezen we: Steun de         
Catharinaparochie. Wij willen verder, met u.
Ik vind het een prima passende tekst die aansluit 
bij de beweging die we als bestuur samen met u 
doormaken. Dat we in beweging zijn bewijzen de 
vele activiteiten die in de kernen plaatsvinden. 
Op drie van de zeven kerkplekken wordt druk    
gedacht, gesproken en gehandeld over de aan-
staande sluiting van de kerk. Samen met leden van 
de Gebouwencommissie en met de leden van het 
pastoraal team en met experts werken parochianen 
aan de herbestemming, verhuizing en een passen-
de vorm van behoud van de geloofsgemeenschap. 
In al onze kerkplekken zijn activiteiten die van doen 
hebben met diaconie en catechese en met vieren. 
We vinden het verheugend te ervaren hoeveel 
geloofsdraden we samen oppakken.
Intussen vergadert het bestuur om de week op 
zaterdag. Elke keer is een commissie aan het 
woord om het bestuur bij te praten over de voort-
gang. Ik heb het dan over de Gebouwencommissie, 
de Financiële Commissie, de Pastorale Commissie 
en de Personele Commissie.

Op zaterdag 27 februari hebben de verschillende 
commissies hun voorstellen, dilemma’s en vragen 
aan het bestuur gepresenteerd. Het bestuur heeft 
de haast onmogelijke opdracht om keuzes te    
maken, knopen door te hakken en de richting voor 
de toekomst te bepalen zonder goed te kunnen 
zien wat de toekomst precies brengt. Het parochie-
plan is vertrekpunt en richtsnoer. De financiële ge-
gevens bepalen de speelruimte.
Die speelruimte voor de parochie is gering. Dat 
heeft geleid tot afspraken in 2015 over de maxima-
le vergoedingen voor emeriti en dirigenten en tot de 
beëindiging van de vergoedingen aan dekoren. 
Ook hebben we de pijnlijke maatregel genomen om 
afscheid te nemen van onze gewaardeerde Mari-
anne van Vessem. Ruim 18 jaar heeft Marianne
met hart en ziel en met veel toewijding gezorgd 
voor huis en haard van de pastorieën die haar wa-
ren toevertrouwd. Veel geestelijken heeft ze aan 
zich voorbij zien trekken, voor veel bezoekers heeft 
ze de deur geopend, veel dienstbaarheid heeft ze 
vervuld. Marianne heel veel dank voor het mooie 
en schone dat je de parochie bracht.
Het afscheid was nodig. Immers, de parochie 
kampt met een groot tekort. Op dit moment zijn de 
leden van de Financiële Commissie onder leiding 
van de nieuwe penningmeester Cees Smulders 
druk doende de jaarrekening op te stellen en een 
(meerjaren)begroting te maken.
Naar uw bijdragen voor de bovengenoemde Actie 
Kerkbalans kijken we daarom met meer dan gewo-
ne belangstelling uit. We hopen op uw steun te 
mogen blijven rekenen.
Mariet van Goch

NIEUWE PENNINGMEESTER
Ik ben Cees Smulders ge-
trouwd met Anja en samen 
hebben wij 3 kinderen en in-
middels ook al 4 kleinkinderen. 
Ik heb in Tilburg economie ge-
studeerd en na mijn studie ben 
ik in de gemeentelijke wereld 
terecht gekomen. Als financieel 
beleidsmedewerker bij de ge-
meente Oosterhout was ik vele 
jaren onder meer betrokken bij de werkzaamheden 
voor de budgetcyclus (begroting, rapportages en 
jaarrekening). Daarvoor heb ik nog diverse jaren 
gestudeerd aan de Bestuursacademie. De laatste 
jaren heb ik me vooral bezig gehouden met specia-
listische werkzaamheden op fiscaal terrein en over 
enkele maanden zal ik met vroegpensioen gaan. 
Naast mijn werk ben ik ook in maatschappelijke 
functies actief geweest, zoals lid van de Raad van 
Toezicht bij de thuiszorginstelling Maasmond en 
heb ik een functie gehad in het parochiebestuur 
van Dommelbergen.
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Stoppen met werken vergt uiteraard wel enige 
bezinning over de vraag hoe verder. Alleen spor-
ten, klussen en in de tuin werken is niks voor mij. Ik 
wil graag met en onder de mensen blijven en me 
inzetten voor de gemeenschap. Anja prikkelde mij 
door te vragen of het misschien iets voor mij is om 
penningmeester te worden in het parochiebestuur. 
In de huidige turbulente tijd is beleidskennis van   
financiën welkom. Omdat de wereld van de       
parochiefinanciën niet vreemd voor mij is, dacht ik : 
waarom ook niet! 
Ik verwacht dat het nog een hele klus zal zijn om 
een stabiele situatie te creëren, waarbij pijnlijke 
besluiten onvermijdelijk zullen zijn, maar als we er 
samen de schouders onder zetten gaat het beslist 
lukken. 
Cees Smulders

CATHARINANIEUWS
VRIJWILLIGERSDAG PAROCHIE

Mariakerk 29 november 2015
De vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter alle 
werkzaamheden in de Catharinaparochie en vele 
aanverwante verenigingen en werkgroepen. Ik heb 
begrepen dat er in onze Catharinaparochie  zo’n  
750 vrijwilligers actief zijn. Ze verrichten allemaal 
taken/werkzaamheden, die anders door betaalde 
krachten uitgevoerd zouden moeten worden. Deze 
vrijwilligers geven met alle toewijding invulling aan 
een groot aantal taken/zaken die verricht moeten 
worden onder andere schoonmaken interieur, 
bloemenverzorging, werkgroep kerkhof, kosters, 
lectoren, koren, etc. etc. etc.
Als een vrijwilliger per week 1 uur besteedt aan 
vrijwilligerswerk voor de kerk, hetgeen erg weinig 
is, omdat er vrijwilligers zijn die een veelvoud aan
vrije tijd besteden in de kerk, zou dat neerkomen 
op circa 39.000 uren op jaarbasis; omgerekend 
circa 22 voltijdbanen met een waarde van € 1 mil-
joen. Hieruit kan men concluderen, naar mijn me-
ning, dat het dan ook onmogelijk is om een paro-
chie of vereniging draaiende te houden zonder 
vrijwilligers. Het is dan ook zeer belangrijk om ze-
ker één keer per jaar alle vrijwilligers in het zonne-
tje te zetten, zoals nu alle enige jaren door de Ca-
tharina-parochie wordt gedaan. Het is dan toch 
jammer dat er uiteindelijk maar 20% van de vrijwil-
ligers op dit aangeboden mooie initiatief afkomt.
Er was wederom voor de vrijwilligers een fantasti-
sche middag verzorgd. De middag werd geopend 
door Mariet van Goch, vicevoorzitter van de paro-
chie, waarna pastoor Ronald van Bronswijk ieder-
een nogmaals van harte welkom heette en de vrij-
willigers nogmaals dankte voor hun inzet het afge-
lopen jaar.
Margret Tielemans had een foto-expositie samen-
gesteld van Maria 2.0 en van het bidden van de 
rozenkrans. Deze expositie werd druk bezocht door 

de vrijwilligers en ook konden er vragen gesteld 
worden aan Margret, die deze middag ook aanwe-
zig was. Deze prachtige foto-expositie was zeker 
het bezichtigen waard en veelal hadden de foto’s 
een dubbele betekenis die onmiskenbaar de goede 
kijk op beelden van de fotograaf bepaalde.      
Chapeau Margret.
De sfeer in de 
Mariakerk was 
ontspannen en er 
werd onderling 
veel informatie 
uitgewisseld en 
lekker gekletst met 
daarbij een lekker 
kopje thee of koffie of een borreltje. Uiteraard werd 
ook de inwendige mens niet vergeten en waren er 
voor iedereen meer dan voldoende belegde brood-
jes, krentenbollen en eierkoeken. De pastoor had 
goed zijn best gedaan met het bereiden van de 
erwtensoep en de groentesoep (een cateraar zou 
het niet kunnen verbeteren). Het beleg was zeer 
gevarieerd en van geweldig goede kwaliteit en voor 
elk wat wils. Al bij al een zeer gezellige bijeenkomst 
waar iedereen lekker ontspannen met elkaar kon 
buurten en voor de velen die niet zijn gekomen een 
gemiste kans.
Met de inzet van deze vele vrijwilligers zie ik de
toekomst hoopvol tegemoet en hoop dat deze 
bijeenkomst zeker niet de laatste zal zijn, ondanks
het sluiten van een aantal kerken in de parochie.
Minus van Gils

EERSTE COMMUNIE
'Door de poort', nieuwe opzet voorbereiding
In mei zullen in de Antoniuskerk 32 kinderen, van 
maar liefst 12 verschillende basisscholen, hun Eer-
ste Communie doen. Voor de voorbereiding daarop 
komen ouders en kinderen al een aantal jaren een 
dag bij elkaar op het Frenckencollege. Dit jaar gaat 
de werkgroep in zee met een nieuw project en zal 
de voorbereiding plaatsvinden in de Vinder en de          
Antoniuskerk.
Plannen van de werkgroep, een nieuwe opzet
De werkgroep Eerste Communie organiseert jaar-
lijks de eerstecommunievieringen en de voorberei-
ding daarop. In de Antoniuskerk wordt elk jaar in    
2 of 3 vieringen de Eerste Communie gevierd. 
Daarbij sluiten kinderen van andere kerken in de 
stad aan. In de kerkdorpen is er om het jaar een 
eerste communieviering. Het aantal communican-
ten loopt echter terug en het sluiten van kerken 
brengt veranderingen met zich mee.  

Volgend jaar zal het anders zijn 
Hoe? Dat is nog niet op alle punten duidelijk. Over
de vraag waar de communicanten van de          
Antoniuskerk heen gaan, voor de viering, denkt de 
werkgroep bijvoorbeeld nog na. Kinderen uit Den 



4

Hout, kunnen voor de viering aansluiten bij een van 
de kernen. Ouders en kinderen kiezen zelf waar 
dat zal zijn. De voorbereiding blijven we gezamen-
lijk doen met alle communicanten, zoveel mogelijk 
op een vaste plek. 

Alle kinderen uit groep 4, elk jaar
Vanaf volgend jaar kunnen alle kinderen uit de hele 
parochie jaarlijks hun Eerste Communie doen. Het 
gaat dan om kinderen uit groep 4. Kinderen uit 
groep 3 moeten echt nog een jaartje wachten. De 
ervaring heeft geleerd dat het voor kinderen en 
begeleiders moeilijk is als de kinderen te jong zijn 
en bijvoorbeeld nog niet kunnen lezen en schrijven. 
Bij voldoende aanmeldingen kan de eerste-
communieviering plaatsvinden in de 'eigen' kern. 
Als de groepjes te klein zijn, wordt er (in overleg, 
zoals bij het vormsel) een kerk gekozen voor de 
eerstecommunieviering. Daarnaast wordt de moge-
lijkheid bekeken om - als het gaat om 1 of 2 kin-
deren - in een gewone eucharistieviering in de ei-
gen kern de Eerste Communie te doen. 
Een nieuwe opzet van de voorbereiding
De werkgroep heeft ook een 
nieuw voorbereidingsproject ge-
kozen en het project 'Door de 
poort', bewerkt voor de Cathari-
naparochie. Alle belangrijke ele-
menten van de voorbereiding zijn 
erin opgenomen: de kinderen 
komen twee middagen bij elkaar, 
stappen door de poort in het land 
van God en ontdekken wat Jezus 
ons te vertellen heeft. De kerk-kijk-dag blijft en 
wordt gecombineerd met een bijeenkomst voor 
kinderen en catechese voor ouders. Ook de pre-
sentatieviering is nu opgenomen in het project. De 
voorbereiding begint met een gewone eucharistie-
viering met uitleg waarvoor - naast alle parochia-
nen - de eerste communicanten en hun ouders zijn 
uitgenodigd. In een korte nazit ontmoeten zij elkaar 
en krijgen alle informatie die zij nodig hebben. 
De werkgroep hoopt met dit nieuwe project kin-
deren en ouders nog beter, in een duidelijk samen-
hangend programma, te kunnen voorbereiden op 
de Eerste Communie. Want, zoals in het werkboek-
je voor de kinderen staat: "De kerk is niet alleen 
een gebouw. De kerk, dat zijn ook de mensen die 
er zijn. Jij en je ouders zijn dus ook een 'stukje' 
kerk."
Namens de werkgroep Eerste Communie, 
pastor Hennie van Hattum

THOMASPROGRAMMA
Het Thomasprogramma van de Catharinaparochie 
staat dit voorjaar in het teken van het Jaar van de 
Barmhartigheid en de sluiting van de Mariakerk. Dit 
artikel biedt een kleine greep uit het programma. 

Film in de Basiliek
Drie paasfilms over compassie of barmhartigheid in 
onze samenleving. We zien in heel herkenbare 
beelden hoe ‘moderne’ mensen worstelen met ei-
gen belangen, onmacht en vastgeroeste oordelen 
en dan toch - en soms ook niet - ‘hun hart openen’ 
zelfs zo ver soms dat zij een offer brengen. Op     
31 maart om 20.00 uur is de laatste film van dit 
drieluik te zien: Gran Torino, waarin we Clint East-
wood in een herkenbare maar toch verrassende rol 
ontmoeten. Na de film is er gelegenheid tot ge-
sprek in de pastorie op de Markt. 
Afscheid Mariakerk, 'de Maria-monologen'
In de zomer van 2016 zal de Mariakerk met spijt 
haar deuren sluiten. De geloofsgemeenschap heeft 
goede hoop een nieuw thuis te vinden in de Basi-
liek. Naast een bijzondere laatste viering en een 
tentoonstelling nemen we afscheid van de kerk met 
het theaterconcert ‘De Mariamonologen’ met Elly 
Zuiderveld, Ineke ter Heege, Elise Mannah en 
Henk Doest. In “De Mariamonologen” vertellen de 
acteurs nieuwe, moderne verhalen over haar op 
een ontroerende, maar ook humoristische manier. 
Zij zingen hun eigen Marialiedjes, maar ook het 
Salve Regina.
De mensen van de Mariakerk hopen dat u erbij zult
zijn op zondag 22 mei om 15.00 uur en op die ma-
nier met hun afscheid meeleeft. 
Nadere informatie over deze en andere activiteiten 
kunt u lezen in het Thomasprogramma, of op de 
website www.thomas.oosterhout.nl of in de nieuws-
rubriek op de website: www.catharina-parochie.nl.
Hennie van Hattum

HET VERHAAL CENTRAAL
De Catharinaparochie Oosterhout wil verhalen la-
ten klinken. Verhalen, verteld door en voor mensen 
uit onze gemeenschap. Wij willen mensen bijeen-
brengen en over actuele thema’s / onderwerpen 
met elkaar in gesprek gaan. Na een succesvolle 
start in het najaar van 2015 gaat Het Verhaal Cen-
traal in het voorjaar van 2016 door met vijf nieuwe 
veelbelovende verhalen op dinsdagavond in de 
Verrijzeniskerk.
Op dinsdagavond bieden we een programma van 
ruim een uur. Dat ziet er als volgt uit:
19.15 uur Welkom met koffie/thee en koek
19.30 uur Verhaal centraal (elke dinsdagavond

wordt een ander verhaal verteld)
Ca. 19.55 uur Start gesprek
Ca. 20.15 uur Koffie/thee
Ca. 20.30 uur Afronding en naar huis

Dinsdag 15/3: De angst voor de hel. Verhaal 
en beelden in het kader van het Jeroen Bosch 
jaar door Jan Schippers
Dinsdag 19/4: De Emmaüsgangersdoor Kees 
Maas

www.thomas.oosterhout.nlof
www.catharina-parochie.nl
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Dinsdag 24/5: Elkaar versterken in het geloof: 
jong zijn en geloven door Gerard van Nunen en 
Roy Soeters 
Dinsdag 21/6: Wat nemen we mee op reis;      
terugblik op 12 verhalen binnen Het Verhaal 
Centraal door Jos Bleijlevens en Fred van    
Nunen 

Nadere informatie kunt u vinden op de websites 
van de Catharinaparochie en de Verrijzenis.
Jong en oud zijn van harte welkom op deze avon-
den. Indien vervoer een probleem is, dan kunnen 
wij u ophalen en thuisbrengen. Bel of mail daarvoor 
de Verrijzeniskerk.
Jos Bleijlevens

MET PINKSTEREN BEGINT HET
Uit onze traditie: wat de eerste leerlingen 
overkwam 
'Petrus zei nog veel meer over Jezus. En hij waar-
schuwde iedereen met deze woorden: 'Zorg dat je 
gered wordt! Doe niet mee met de mensen die zich 
verzetten tegen God.’Veel mensen geloofden Pe-
trus en lieten zich dopen. Er kwamen die dag on-
geveer drieduizend gelovigen bij' (Handelingen 2, 
37 en volgende).
Zoals het ooit begon
Met Pinksteren begon 
het met onze kerk. Na 
de dood van Jezus, op 
wie ze hun hoop en ge-
loof hadden gevestigd, 
zitten de leerlingen bang bij elkaar. Ze verschuilen 
zich achter dichte deuren. Dan klinkt er plotseling 
uit de hemel een vreemd geluid. Alsof het begon te 
waaien. Overal in huis was het te horen. Ook za-
gen ze iets dat op vuur leek en dat zich in vlammen 
verdeelde en op iedereen kwam een vlam neer. 
Dan openen de leerlingen de deuren, ze gaan naar 
buiten. Petrus begint te vertellen over Jezus. De 
hierboven geciteerde woorden zijn het einde van 
zijn verhaal. 
Een nieuwe viering in de Basiliek
Met Pinksteren begon het met onze kerk, daarom 
lijkt Pinksteren het moment om ook in onze paro-
chie 'iets nieuws te beginnen' en de - dit jaar heilige 
(helende) - deur van de Basiliek ook op zaterdag-
avond open te zetten. In een tijd van krimp, waarin 
kerken sluiten willen we niet bang zijn, maar juist 
de deuren openen en naar buiten treden. 
Vanaf de eerste week na Pinksteren zal er iedere 
zaterdagavond in de Basiliek een viering zijn om 
19.00 uur. Geen 'Hoogmis', wel een eucharistie- of 
woord- en communieviering waarin koren en can-
tors uit de hele parochie worden gevraagd te zin-
gen. Onnodig te zeggen dat u van harte welkom
bent op zaterdagavond 21 mei om 19.00 uur. 
Hennie van Hattum

NIEUWS VAN BISDOM
Heilig Jaar van de Barmhartigheid
Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid eindigt op
20 november 2016. In de week van 14 november 
tot en met 19 november staat een Nederlandse 
bedevaart naar Rome gepland. Op 15 november is 
er een Nederlandse dag, die begint met een geza-
menlijke viering van de eucharistie in de Sint-
Pieter. Daarbij zullen Nederlandse bisschoppen 
celebreren en zal paus Franciscus mogelijk aan-
sluiten. Na de gezamenlijke lunch volgt een wande-
ling langs onder andere de Engelenburcht, het 
Piazza Navona en het Pantheon naar de basiliek 
Santa Maria     Maggiore waar de dag afsluit met 
een Vespers. Deze dag zal vooral in het teken 
staan van vreugde en verbondenheid. 
VNB, die de reis organiseert, heeft een poster en 
een flyer gemaakt die via het bisdom worden ver-
spreid. Meer informatie: www.bisdomvanbreda.nl of  
www.vnb.nl.

NIEUWS VAN VICARIAAT
Theater in de kerk
Deze activiteit vindt plaats op zaterdag 16 april in 
de Mariakerk, Mariaplein 1, Breda. Deze dag is 
bedoeld voor alle jongeren van 12-30 jaar. 
In één dag wordt er, onder enthousiaste en vak-
kundige begeleiding, met deze jongeren een ware 
theaterproductie op de planken gezet. In de och-
tend wordt de achtergrond van het verhaal verteld 
en worden de jongeren ingedeeld in één van de 
groepen. Tegen het eind van de dag is het theater-
stuk ingestudeerd en wordt dat direct die avond om 
19.00 uur voor belangstellenden uitgevoerd in de 
kerk.
Het verhaal van dit jaar past enorm goed binnen 
het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit keer wordt 
namelijk het verhaal van Jona uitgevoerd Voor 
meer informatie verwijzen we naar:
www.bisdombreda.nl onderdeel Vicariaten nieuws-
brief Breda 2016-1.

CARITAS
CARITAS ZOEKT BESTUURSLEDEN

Voor het bestuur van de Caritas H. Catharina zijn 
wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. U kent ons 
waarschijnlijk van de collectes, maar wie zijn wij 
eigenlijk en wat doen wij? De Caritas is een paro-
chiële hulpinstantie die oog en middelen heeft voor 
de zwakkere medemens in onze samenleving. Wij 
leveren steun waar mogelijk en nodig. Daarvoor 
wordt er vijf à zes keer per jaar vergaderd. 
Wilt u graag vanuit christelijke overtuiging een extra 
steentje bijdragen? Bent u maatschappelijk betrok-
ken? Dan zou u zomaar ons nieuwe bestuurslid 
kunnen worden.

www.bisdomvanbreda.nlof
www.vnb.nl
www.bisdombreda.nlonderdeel
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Daarnaast zoeken wij in het bijzonder nog naar een 
vrouw, iemand uit Dorst of Oosteind voor de verte-
genwoordiging van de kerkdorpen in ons bestuur 
en/of iemand met affiniteit voor het penningmees-
terschap.
Voor meer informatie, vragen of concrete interesse 
kunt u per e-mail contact opnemen met onze secre-
taris, Rik Joosen, rikjoosen5@gmail.com.
Lars op de Laak, voorzitter Caritas

DIACONIE
KINDERKERSTMARKT 

“Wij willen helpen, we kunnen het en gaan het 
ook doen.”
Zo luidt de mooie missie van de Rens Joosen 
Foundation. Ik had er nog nooit van gehoord. Het is 
een organisatie die de omstandigheden van de 
arme mensen in Zuid-Afrika wil verbeteren en dan 
vooral gericht op de kinderen die aids hebben. Al 
een tijd waren er allerlei vrijwilligers druk bezig met
het opzetten en klaarzetten van alles wat nodig zou 
zijn op de kinderkerstmarkt in de Basiliek. De 
mooie Basiliek, rijk aan haar mooie glas-in-
loodramen met de uitstraling van een prachtig al-
taar en een warme rustige sfeer, was nu omgeto-
verd tot een net zo ‘warme’ markt, die bestond uit 
allerlei kraampjes in de paden van de kerk. Ook 
was er een speciaal tekenplekje voor kinderen, 
waar ze kleurplaten konden maken van Maria en 
het Kindje Jezus, maar ook van de Basiliek zelf. Ik 
zeg dan wel ‘kinderen’, maar de papa’s en mama’s 
hebben stiekem met net zoveel vreugde ijverig 
meegekleurd. Ze mochten de kleurplaten inleveren 
bij een kleurrijk, creatief ingericht kraampje en kre-
gen daar dan een kaneelstok voor. Misschien gaf 
dat de ouders ook wel de ‘drive’ om te kleuren, wie 
zal het zeggen! Af en toe kwam de kerstman even 
een kijkje nemen en er waren nog meer verklede 
personen te zien. 
Er werd twee keer een 
kleine opvoering ge-
daan van het toneel-
stuk ‘De betovering van 
Belle en het Beest’ 
door Con Brio. Vooral 
het personage Lumière 
was zeer indrukwekkend en de prachtige stem van 
Belle deed je met open mond doen luisteren en 
kijken naar alle acteertalenten. In het midden van 
de kerk waren de banken aan de kant geschoven 
voor deze opvoeringen. Dat was maar goed ook, 
want op gegeven moment kwam Circomotion ons 
verbazen met hun indrukwekkende en soms ge-
vaarlijke kunstjes en jongleertrucs. Het was super-
gaaf om naar te kijken en het trok de aandacht van 
oude en jonge mensen. 
Als je wat trek kreeg, na al die indrukwekkende
taferelen, was er bij de ingang van de kerk een 

tafel met grote warme pannen geïnstalleerd. Er 
werd héérlijke Afrikaanse Bobotie geserveerd en 
het bracht ieder van ons in een Afrikaanse sfeer. 
De Afrikaanse Dans, uitgevoerd door Eigenwijz-R, 
gaf ons nog meer van de Afrikaanse cultuur en 
lieten ons genieten van swingende muziek, uitge-
voerd door swingende dansers. Er was één heel 
jong, mooi, donker meisje dat heel de show stal 
door haar geweldig muzikale gedans. Dat zat dui-
delijk in haar hart en nieren. Het ontroerde mij en 
deed mij denken aan alle Afrikaanse kinderen die 
écht in Afrika wonen en daar misschien net zo kun-
nen swingen, maar dat niet meer voor elkaar krij-
gen. doordat ze aan hun bedje (voor wat het een 
bed te noemen is) gekluisterd zijn en al op zo’n 
jonge leeftijd moeten vechten tegen een vreselijke 
ziekte: aids. De warmte van de Basiliek door Gods 
liefde en de mensen die deze liefde willen uitstralen 
door goed te zijn voor onze naasten in Afrika, wa-
ren een prachtige combinatie. Alle creativiteit en
liefde hebben ervoor gezorgd dat er maar liefst 
1007,35 euro opgehaald. Dat is écht geweldig, vind 
ik. En de manier waarop was niet alleen effectief
voor zo’n groot geldbedrag, maar ook effectief voor 
het verspreiden van Gods liefde, vanuit de         
Catharinaparochie naar alle mensen aanwezig. Het 
was een geweldige dag en ik hoop dat dit soort 
dagen nog heel vaak zullen plaatsvinden. 
Maartje Ramselaar Foto’s: Sjoerd Fotografie

CHEQUE RENS JOOSEN FOUNDATION
Op verrassende wijze opende pastoor Ronald van 
Bronswijk dit jaar de gezinsviering op kerstavond: 
Voor een volle kerk maakte 
hij het bedrag bekend dat de 
onlangs gehouden kerstmarkt 
had opgebracht voor de Rens 
Joosen Foundation. Gies 
Nijhuis had, als vertegen-
woordiger van de stichting, de 
eer de cheque met het be-
drag van € 1.007,35  in ont-
vangst te nemen. De stichting heeft als doel  zoveel 
mogelijk kinderen in Afrika aidsvrij geboren te laten 
worden. Daarvoor steunt zij hospitalen in Afrika in 
hun onderzoek naar en bestrijding van aids bij on-
geboren kinderen.
De kerstmarkt, op zaterdag 12 december in de  
basiliek St. Jan, was georganiseerd door de      
Catharinaparochie in samenwerking met diverse 
liefdadigheidsinstellingen. Behalve dat de meeste 
kramen spullen verkochten voor hun eigen goede 
doel, waren er enkele kramen gericht op onder-
steuning van de Rens Joosen Foundation. Uitnodi-
gende koopwaar in combinatie met flitsende optre-
dens zorgden voor een gezellig gevulde basiliek. 
Met uiteindelijk als resultaat: een opbrengst van 
ruim duizend euro voor de Foundation.  
José van den Bogaart

mailto:rikjoosen5@gmail.com.
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VASTENAKTIE WEER VASTENACTIE
Woensdag 10 februari was het Aswoensdag en is 
de vasten begonnen. Al vele jaren wordt in de vas-
tentijd in ons land de Vastenactie georganiseerd. 
Ieder jaar wordt een project gekozen in een ontwik-
kelingsland. Dit jaar is het Oeganda. Velen zullen 
het land nog kennen van de problemen, die zich na 
de onafhankelijkheid in 1963 hebben voorgedaan. 
De beruchtste man uit Oeganda was in de jaren 
zeventig dictator Idi Amin. Na zijn schrikbewind 
kwam er onder president Museveni een periode 
van rust. Echter niet in het noordoosten van      
Oeganda: Daar had de bevolking last van de     
gewelddadige nomadenstam, die al het vee in de 
streek als hun eigendom beschouwde en het met 
veel geweld afnam van de rechtmatige eigenaren, 
die daarmee hun middelen van bestaan verloren. 
Daarnaast voerde Joseph Kony met zijn “Verzets-
leger van de Heer” een waar schrikbewind. Hij 
noemde zichzelf profeet van God en voerde in die 
rol een guerrillaoorlog. Hij ontvoerde tussen 1986 
en 2006 uit die streek 60.000 kinderen en maakte 
er kindsoldaten en seksslavinnen van. Hij ver-
moordde zeker 70.000 mensen en 800.000 men-
sen sloegen op de vlucht. Het regeringsleger     
besloot uiteindelijk de resterende bevolking op te 
sluiten in kampen teneinde Joseph Kony te kunnen 
bestrijden. De strijd duurde tot 2006. Daarna kon 
de bevolking terugkeren en nu is men druk bezig 
het land op te bouwen.
Het project van de Vastenactie is voor de ontwikke-
lingsorganisatie Socadido van het bisdom Soroti. 
Het bisdom ligt in het Teso-district in het straatarme 
noordoosten van Oeganda. Soroti richt zich op de 
sociale en economische aspecten van het leven in 
Teso, zegt father Silver Opio van het bisdom.     
Father Silver verbindt zijn werk bij Soroti aan het 
thema van het heilig jaar 2016, “Werken van barm-
hartigheid”. De bevolking van Teso, die ouder is 
dan 15 jaar, weet wat het is om vluchteling te zijn. 
Ze leven erg mee met de vluchtelingen uit Syrië, 
die nu in Europa zijn en ze waarderen het dat ze 
door de Europese bevolking zijn geholpen, toen ze 
zelf vluchteling waren.
De organisatie Socadido verleent mensen micro-
krediet, zodat ze een klein bedrijfje kunnen opzet-
ten. Veel vluchtelingen, die nu terug zijn, hebben 
weinig of geen opleiding gehad en daarom worden 
trainingscentra opgezet om jongelui een vak te 
leren, waarmee ze een boterham kunnen verdie-
nen. Het belangrijkste is daar nog steeds om elke 
dag te eten te krijgen en een dak boven hun hoofd 
te hebben. De jeugd is de toekomst. Socadido leert 
de jongeren onder andere groenten kweken. Door 
het kappen van bomen is er erosie en watergebrek. 
Waterpompen en betere bewerking van de bodem 
kunnen de grootste problemen oplossen. De man-
nen leren oude en nieuwe landbouwtechnieken 
toepassen. En er worden opnieuw bomen geplant.

De ouders zien het belang in van onderwijs en er 
worden door dorpsbewoners schooltjes gebouwd. 
Zo’n schooltje bestaat uit niet veel meer dan een 
dak op palen en een oud schoolbord. De kinderen 
zitten op boomstammen. De dichtstbijzijnde rege-
ringschool is soms te ver weg en in het regensei-
zoen niet te bereiken, omdat dan de omgeving in 
een moeras verandert en het door krokodillen en 
slangen gevaarlijk is. 
De problemen door klimaatverandering zijn groot. 
Daarom is het erg belangrijk dat wij ons meer     
bewust worden van onze rol in het verantwoord 
omgaan met de schepping. De vastentijd is een 
goede gelegenheid om daar meer bij stil te staan 
en om soberder te leven. 
Om de mensen in Oeganda te steunen, is er dit 
jaar in de St Jansbasiliek een oud systeem om een 
bijdrage te kunnen leveren weer in gebruik geno-
men, het vastenzakje. Het is een oude manier, 
maar veel mensen gireren tegenwoordig hun bij-
drage. Dat is mooi, want dat kan ook met het vas-
tenzakje door op het zakje uw gegevens in te vul-
len. De laatste jaren lagen er achter in de kerk wel 
vastenzakjes, maar die werden nauwelijks meege-
nomen. Daarom zit er dit jaar voor de parochianen, 
die gekoppeld zijn aan de St. Jansbasiliek, in het 
Catharinablad een vastenzakje met een informatie-
folder over het project Oeganda. In de overige ker-
nen worden deze verspreid zoals in voorgaande 
jaren. Alle parochianen worden opgeroepen per 
bank of giro geld over te maken of hun bijdrage via 
het vastenzakje bij een van de kerken in te leveren 
in de speciale bus. 
Hans Damen 

OVERIG NIEUWS
FESTIVAL OF LESSONS & CAROLS

Op zondagmiddag 13 december was ik met vele 
anderen getuige van een prachtig Festival of     
Lessons & Carols in de goed gevulde Sint Jans-
basiliek! Omdat ’s ochtends tijdens de hoogmis de 
aftrap was gegeven voor het ‘Heilig jaar van Barm-
hartigheid’ –waarbij symbolisch de ‘Heilige deur’ 
van de basiliek werd geopend –begon dit ‘Liturgi-
sche Kerstconcert’ met het grootse ‘Tu es Petrus’ 
van Franz Liszt door Capella Catharina en het 
jongerenkoor YRDV uit Raamsdonksveer met 
begeleiding op het fraaie Maarschalkerweerdorgel.
Vervolgens klonken er afwisselend Christmas
Carols en schriftlezingen, en zo ontvouwde zich in 
anderhalf uur geleidelijk het kerstverhaal in een 
sfeervolle afwisseling van gesproken woord en 
liederen, waarbij er regelmatig door het kerkvolk 
mocht worden meegezongen. De 9 ‘Lessons’ wer-
den op een vlotte en verstaanbare manier voorge-
dragen door Annemieke de Jong.
Verder was het een bijzonder samengaan van het 
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jongerenkoor YRDV en Capella Catharina met de 
3 organisten van de basiliek. Het geheel werd 
georganiseerd door de Stichting Ludens.
Organist/dirigent Jan Willems had het dit jaar aan-
gedurfd om de Coventry Carol  ‘Lully, lullay’ op 
muziek van Kenneth Leighton te gaan zingen. De 
zangers vonden het stuk aanvankelijk best moeilijk 
bij het instuderen, maar sinds de laatste repetitie 
was iedereen super enthousiast over deze compo-
sitie voor koor à capella. De Capella Catharina 
zong dit werk dan ook heel doorleefd en met een 
gemak alsof ze het al jaren zongen! Ilse (echtgeno-
te van Jan) zong heel fraai en transparant de so-
praansolo.
Wat een niveau zet Jan Willems neer met beide 
koren, met al die vooral jonge mensen! Wat is de 
Catharinaparochie, naast Jan, toch rijk met zulke 
goede, enthousiaste en professioneel opgeleide 
kerkmusici als Frans Bullens en Ton Stevens! Ik 
heb genoten en ben trots op deze mensen: Hulde!
Bas Ramselaar

AVONDGEBED (VESPERS) EN LEZEN IN 
DE BIJBEL MET BISSCHOP LIESEN

Donderdagavond 14 april is bis-
schop Liesen te gast in de Verrij-
zeniskerk in Oosterhout voor een 
avond Bijbelcatechese. De 
avond begint met een vesper-
viering om 19.00 uur. 
Gebed en lezen in de Bijbel
In Bovendonk, Hoeven, geeft de bisschop maande-
lijks catechese rond een Bijbeltekst, in Oosterhout 
komt hij nu voor de derde keer.  Bisschop Liesen 
studeerde Bijbelwetenschappen in Rome en     
Jeruzalem. Hij gaat met een grote gelovige betrok-
kenheid en kennis van zaken in op Bijbelse tek-
sten, diept ze uit, verbindt ze met elkaar, legt ze uit 
en brengt ze tot leven. Voorafgaande aan Bijbel-
catechese komen we, om 19.00 uur bij elkaar voor 
het avondgebed waarin de bisschop zal voorgaan. 
Informatie
De avond vindt plaats in de Verrijzeniskerk,     
Vondellaan 43, Oosterhout op 14 april. Om     
19.00 uur bidden we het avondgebed. De lezing 
start om 19.30 uur, er is een pauze –met koffie –
en gelegenheid tot het stellen van vragen. Om 
21.30 uur sluiten we af. Opgave voor deze avond is
niet nodig. Eenieder is van harte welkom. 
Hennie van Hattum

STICHTING LUDENS
Van harte nodigt de Stichting Ludens u uit voor 
haar concertserie 2016, waarin wederom een aan-
tal concerten rondom het Maarschalkerweerdorgel 
wordt georganiseerd. De afgelopen jaren keken 
veel muziekliefhebbers verbaasd op, toen ze de 

warme klanken van het gerestaureerde Maar-
schalkerweerdorgel (1890) in onze Basiliek voor de 
eerste keer hoorden. De combinatie van dit Frans-
romantische orgel met de uitbundige akoestiek en 
de verstilde atmosfeer van de gotische Basiliek, 
maakt de orgelconcerten steeds weer tot een bele-
venis. Ook in 2016 zullen de virtuoze orgelkunsten 
van de organisten via een beeldverbinding bene-
den voor het publiek zichtbaar worden gemaakt. In 
2016 viert de Stichting Ludens haar 10-jarig jubile-
um. Reden om weer extra uit te pakken met enige 
bijzondere orgelconcerten.
Zondagmiddagconcerten (aanvang 15.00 uur. 
Toegang: € 7,50, jongeren gratis)
17 april: Jan Willems (orgel) m.m.v. Ilse Willems 
(zang) en Eva Bottinga (saxofoon)
22 mei: Dansconcert m.m.v. Frans Bullens (orgel) 
en de dansafdeling van H19
Speciale concerten
Woensdag 15 juni (20.00 uur): Benefietconcert met 
YRDV, en schoolkoor en orkest van het Stedelijk 
Gymnasium o.l.v. de Jan Willems (jong & kerk-
muzikaal).
Zondag 26 juni (12.00 uur, gratis) orgelsoap deel 4 
in Den Hout (laatste deel i.v.m. sluiting kerk): wordt 
georganiseerd door Houts Twaalfuurtje, Ton Ste-
vens (orgel) en Cees Rijnders (orgel).
Toegangsprijs voor de concerten is in principe       
€ 7,50 (tenzij anders aangegeven), jongeren en 
studenten hebben gratis toegang.
Onze concertserie wordt op zondag 17 april 
(15.00 uur) geopend door de huisorganist van de 
Basiliek, Jan Willems, met medewerking van zijn 
echtgenote Ilse van Wuijckhuijse (sopraan) en de 
saxofoniste Eva Bottinga. Deze combinatie heeft 
reeds een aantal keren met succes opgetreden en 
staat garant voor een afwisselend programma van 
orgelsolostukken en orgel en zang/saxofoon. Het 
Maarschalkerweerdorgel is juist ook zeer geschikt 
als begeleidingsinstrument.  Op het programma 
staan o.a. werken van Bach, Bozza, Piazolla en 
César Franck. 
Op zondag 22 mei (15.00 uur) zal in samenwerking 
met de dansafdeling van H19 het Maarschalk-
weerdorgel zijn mogelijkheden als dansorgel ten 
beste geven. Organist is Frans Bullens. Op het 
programma staan zowel bestaande als geïmprovi-
seerde stukken voor orgel en dansensemble. Een 
spannende combinatie die wij van harte bij u aan-
bevelen.
Evenals vorig jaar vindt er op woensdag 15 juni 
(20.00 uur/toegang € 5,00) een benefietconcert 
plaats voor het onderhoud van het Maarschalker-
weerdorgel. Wederom zullen het jongerenkoor 
YRDV uit Raamsdonksveer en het Schoolkoor en 
orkest van het Stedelijk Gymnasium te Breda, bei-
de o.l.v. Jan Willems, voor u optreden.
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Ludens vriendenactie –Word vriend!
Het organiseren van concerten en het onderhou-
den van (monumentale) orgels kan niet zonder 
financiële ondersteuning. Om die reden is de Stich-
ting Ludens eind 2015 een Vriendenactie gestart. 
Alle informatie over deze actie treft u aan op onze 
speciale folder: help ons ook in de toekomst de 
(kerk)muzikale traditie rondom ons Maarschalker-
weerdorgel in stand te houden en word onze 
Vriend! Uiteraard kunt ook zonder Vriend te worden 
ons steunen met een eenmalige gift of bijvoorbeeld
door onze Maarschalkerweerdwijn te kopen. Lu-
dens heeft een ANBI-status als culturele instelling, 
waardoor het voor u fiscaal aantrekkelijk kan zijn 
om ons te steunen. 
Voor meer informatie: www.stichtingludens.nl.
Ton Stevens

KUNST IN DE KERKEN
SINT MARCOEN

De kerkgebouwen in onze parochie hebben alle-
maal iets wat bijzonder is. Dat kan de architectuur 
zijn, het beeld van een heilige, een schilderij of een 
gebrandschilderd raam. Het idee kwam om van de 
verschillende kerken afbeeldingen vanuit kunsthis-
torisch perspectief te belichten. Dat is niet hetzelfde 
als het beschrijven van een kunstwerk. Kenmer-
kend voor de christelijke kunst is dat zij zich veel-
vuldig van symbolen bedient. Het gaat niet om het 
kunstwerk als kunstwerk, maar om de geestelijke 
inhoud. Je kunt het uiterlijk van zo’n kunstwerk dus 
niet bespreken zonder een verwijzing naar de in-
houd. Omdat ik in Dorst woon en de kerk in Dorst 
de enige in Nederland is die aan Sint Marcoen, of 
de Heilige Marculphus, is toegewijd, komt hij als 
eerste aan de beurt. 

In onze kerk zijn meerdere af-
beeldingen van Sint Marcoen te 
vinden. Er zijn er echter twee die 
je als kerkganger meteen opval-
len. Een is een houten beeld, 
voor de kijker rechts aan de 
muur naast de communiebank. 
De andere afbeelding is die op 
het onlangs herstelde vaandel, 
dat nu boven de preekstoel 
pronkt, aan de linkerkant. Het 

zijn twee totaal verschillende afbeeldingen. 
Het houten beeld dateert uit de 19e eeuw. Je ziet 
een jonge man in ‘bisschoppelijkornaat’. De maker 
van het beeld is niet bekend en de herkomst ook 
niet. Het beeld staat elders beschreven met de 
benaming ‘De Heilige Marcoen als Bisschop’. We 
zien dat aan zijn kleding, maar vooral aan de krom-
staf en de mijter. Dat is vreemd! Van de Heilige 
Marcoen is niet bekend dat hij ooit bisschop was. 
Het vaandel laat een heel andere Sint Marcoen 
zien. Hierop draagt hij een monnikspij, met een 

koord om zijn middel. Zijn haar lijkt lang en hij 
draagt een flinke baard. Om zijn hoofd heeft hij het 
teken van heiligheid,een aureool, dat meer lijkt op 
een hoed. In zijn linkerhand, voor de plaats waar 
zijn hart zit, houdt hij een boek met een kruis erop. 
Wij weten allemaal dat het een bijbel is.
Dit is de Heilige Marcoen waarnaar de kerk ver-
noemd is. De monnik, later abt die als missionaris 
rondtrok, had zorg voor de armen, genas zieken, 
maar staat vooral bekend als genezer van konings-
zeer. Deze gave geeft hij volgens de legende door 
aan de Franse koningen, met name aan koning 
Childebert als dank en aan zijn opvolgers. 
Hoe deze beelden eruit zien zegt weinig over het 
uiterlijk van Sint Marcoen. Het zegt meer over de 
makers van de beelden. Wat willen zij aan de gelo-
vigen laten zien?
Het houten beeld toont hoe belangrijk hij was, me-
de door zijn relatie met het Franse koningshuis. In 
feite wordt hij hier niet afgebeeld als bisschop, 
maar als gemijterde abt. De pij is aan de onderkant 
nog zichtbaar. Een abt staat op hetzelfde niveau 
als een bisschop. Ook hij ontvangt een mijter, ring 
en staf. Op afbeeldingen is de mijter vaak minder 
hoog dan die van een bisschop. Zo’n mijter heeft 
een symbolische betekenis. Hij bestaat uit twee 
driehoeken. Die verwijzen naar de twee stenen 
tafelen, maar ook naar het oude en nieuwe testa-
ment.
Misschien is het toeval, maar bij onze Sint Marcoen 
wijst de krul van de staf naar binnen. De gangbare 
mening is dat dit laat zien dat zijn gezag slechts 
geldt binnen de kloostermuren. Bij een bisschop 
wijst de krul in afbeeldingen naar buiten omdat zijn 
gezag naar buiten is gericht. Deze verwijzing wordt 
lang niet altijd consequent doorgevoerd, want ik 
ken veel afbeeldingen die hier niet aan beantwoor-
den. Het houten beeld is beschilderd. Ook de be-
schildering is bijzonder, omdat die niet in de ge-
bruikelijke liturgische kleuren is. Zijn mantel en mij-
ter zijn blauw, een kleur die door de Congregatie 
der Riten niet is goedgekeurd, maar veel werd ge-
bruikt bij feesten van Maria. Het kan zijn dat de 
maker een relatie wilde leggen met de feestdag 
van Sint Marcoen, 1 mei. Die maand is ook de 
Mariamaand.
Dan de afbeelding op het vaandel van Sint Marco-
en als heilige monnik. Dit is de man die al zijn be-
zittingen heeft weggegeven, 
die een sober leven nastreeft, 
die wil leven volgens het 
evangelie, zoals Christus het 
hem heeft voorgedaan. Hij 
staat op de wolken en ziet de 
mensen die hem om gene-
zing vragen. De aarde is nog 
herkenbaar in de licht gebo-
gen lijn. Deze heilige is niet 
belangrijk vanwege zijn voor-

www.stichtingludens.nl
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naamheid, maar door zijn eenvoud, die hij ontleent 
aan het evangelie. 
Zo wordt hij in het gewone gezien als buitenge-
woon. 
Liesbeth Berflo

ST. JAN DE DOPER (BASILIEK)
Kerkgebouw:
Basiliek St. Jan, 
Markt, Oosterhout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Markt 17,
4901 EP  Oosterhout
maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur
Tel: 0162-453574
E-mail: secretariaat@basilieksintjan.nl
Website: www.basiliekoosterhout.nl
Dag en tijden van vieringen:
zondag 10.00 uur
woensdag en vrijdag 8.00 uur
Coördinatoren:
Loek van Driel, Ilse Willems
Ledenadministratie: Wally de Jong
Bankrekeningnummer: NL43INGB0001077401

Het H. Doopsel ontvingen
17 januari: Simon van der Lande
31 januari: Lena van Dijk

Van ons gingen heen:
30 november: Dhr. Rombouts, 72 jaar
15 december: Dhr. Van der Zanden, 63 jaar
1 januari: Dhr. Broekhoven, 85 jaar
28 januari: Mw. Rullens –Kops, 88 jaar

KINDERNEVENDIENST 29 NOVEMBER 
Delen met elkaar
Op zondag 29 november hadden we weer een inte-
ressante kindernevendienst. Met een groepje van 
vier kinderen hebben we naar het verhaal geluis-
terd van Sint Maarten, die zijn mantel deelde met 
een bedelaar. Onder het motto ‘delen met elkaar’ 
hebben we met de kinderen een schoenendoos 
versierd. De schoenendoos konden de kinderen 
dan zelf vullen met schoolspullen en andere ba-
sismaterialen voor kansarme kinderen wereldwijd. 
Hiermee steunen we de actie ‘Schoenmaatjes’ van 
stichting Edukans. BDO Nederland (ambassadeur 
van Edukans) heeft ervoor gezorgd, dat wij de 
schoenendozen helemaal gratis konden versturen.
In de kindernevendienst op Eerste Kerstdag heb-
ben we met de kinderen naar het Kerstverhaal ge-
luisterd en samen een kerststal geknutseld voor in 
de kinderhoek. 
Danique Trommelen

OPENING VAN DE HEILIGE DEUREN
Op 13 december werden, in navolging van het
openen van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid 
door de Paus, ook in de Sint Jan in Oosterhout de 
deuren geopend door Vicaris Verbeek. Na een pro-
cessie buiten de kerk om klonken er drie ferme 
dreunen op de hoofddeuren van de basiliek, waar-
mee de vicaris gebood deze te openen. Na het 
zegenen van de deuren en het herdenkingsteken 
dat geplaatst is ter ere van het Heilig Jaar, werd de 
Mis vervolgd op het priesterkoor, zoals gebruikelijk.
Deze feestelijke opening van de deuren viel samen 
met het feest Gaudete, de derde zondag van de 
Advent. Ook viel het samen met mijn eerste viering 
als koster. Dit op zichzelf is al wel wat spannend, 
maar het feit dat de vicaris voorging en er door de 
zegening andere gebruiken waren dan normaal 
gesproken, maakten dat ik toch wat zenuwachtig 
was. Juist tijdens zo'n viering hoop je dat alles  
gesmeerd loopt, maar helaas was dat niet het   
geval, juist vanwege de extra ceremonies. 
Zo had niemand me ingefluisterd dat ik beide deu-
ren van de hoofdingang moest openen, waardoor ik 
nog ter plekke naar mijn sleutelbos moest graaien 
toen de vicaris deze wilde openen. Misschien iets 
wat niet eens zo is opgevallen, omdat de meeste 
kerkgangers geen zicht hadden op de deur. En 
ach, fouten zijn er om weer van te leren, dus eind 
dit jaar bij het sluiten van het Heilig Jaar hoop ik 
ervoor te kunnen zorgen dat beide deuren van te-
voren al van het slot zijn ...  
Fabienne Trommelen

NIGHTFEVER 2015
Op de laatste koopavond voor kerst, 18 december 
jongstleden, vond wederom het jaarlijkse evene-
ment ‘Nightfever’ plaats in de basiliek. Verschillen-
de gemeenschappen en kerken binnen Oosterhout 
werkten samen om een mooie avond tot stand te 
brengen. Teams werden de straat op gestuurd om 
kaarsjes uit te delen aan winkelende Oosterhou-
ters. Deze kaarsjes konden worden meegenomen 
naar huis of worden aangestoken in de basiliek. 
Verder werd er sfeervolle muziek ten gehore ge-
bracht in de basiliek, in de vorm van Taizé-liederen 
en opwekking. 
Sommige mensen twijfelden of ze het kaarsje wel 
aan moesten nemen, maar zij die kozen om het 
tóch te doen, hebben uiteindelijk geen spijt gehad 
van hun bezoekje aan de basiliek. Sterker nog, de 
reacties van de mensen waren zeer positief. Ze 
vonden het een mooi initiatief en velen waren ont-
roerd door de warmte die het evenement uitstraal-
de.

Vervolg op pagina 12

mailto:secretariaat@basilieksintjan.nl
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VIERINGEN IN HET WEEKEND (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)
In alle parochiekernen van de Catharinaparochie wordt de liturgie van de zondag gevierd. Bij de kernen is op-
genomen wanneer er gevierd wordt. Uitgebreide en actuele informatie vindt u wekelijks in het Weekblad     
Oosterhout en op de website van de parochie: www.catharina-parochie.nl.

BIJZONDERE VIERINGEN
GOEDE WEEK
PALMZONDAG
Zaterdag 19 maart
H. Cornelius 19.00 u Eucharistie R. van Bronswijk St. Caecilia
H. Joh.de Doper 19.00 u Eucharistie T. Gerritsen De Zingende Nootjes
Zondag 20 maart
St. Antonius 09.30 u W & Comm H. van Hattum Zangkoor Ortus
Verrijzenis 09.30 u Eucharistie C. Maas Dameskoor
Basiliek St.Jan 10.00 u Eucharistie R. van Bronswijk Gemengd koor
H. Maria 11.00 u Thomasviering H. van Hattum Samenzang
H. Marcoen 11.00 u Eucharistie Th. van der Leest Gemengd koor
Maandag 21 maart
Basiliek St. Jan 19.00 u Boeteviering 

Parochieel
R. van Bronswijk
H van Hattum/E. de Kever

met mogelijkheid tot 
biecht

Woensdag 23 maart
O.L.V. Kerk 19.00u Chrismaviering Singel 106, Vlissingen
WITTE DONDERDAG 24 maart
Basiliek St. Jan 19.00u Eucharistie 

Parochieel
R. van Bronswijk 
H. van Hattum/E. de Kever

Capella Catharina

GOEDE VRIJDAG 25 maart
St. Antonius 15.00 u Kruisweg J. Poppelaars Gemengd koor
H. Cornelius 15.00 u Kruisweg R. van Bronswijk Samenzang
H. Joh.de Doper 15.00 u Kruisweg R. Loonen
H. Marcoen 15.00 u Kruisweg H. Berflo
St. Antonius 16.15 u Kinderkruisweg G. van Bree
Basiliek St. Jan 19.00 u Goede vrijdagviering R. van Bronswijk Gemengd koor
H. Maria 19.30 u Meditatie H. van Hattum Stil op Goede Vrijdag
STILLE ZATERDAG 26 maart
Basiliek St. Jan 22.00 u Paaswake 

Parochieel
R. van Bronswijk 
H. van Hattum/E. de Kever

Gemengd koor

EERSTE PAASDAG 27 maart
H. Joh. de Doper 09.30 u Eucharistie T. Gerritsen Samenzang
St. Antonius 09.30 u Eucharistie H. Louws Antonius Cantorij
Verrijzenis 09.30 u Eucharistie C. Maas Dameskoor
Basiliek St. Jan 10.00 u Eucharistie 

Kindernevendienst
R. van Bronswijk
H. van Hattum/E. de Kever

Gemengd koor

H. Cornelius 9.30u Eucharistie J. Baijings St. Caecilia
H. Maria 11.00 u Eucharistie J. Baijings Thomas Cantorij
H. Marcoen 11.00 u Eucharistie Th. van der Leest Gemengd koor
TWEEDE PAASDAG 28 maart
Basiliek St. Jan 10.00 u Eucharistie 

Parochieel
R. van Bronswijk Gemengd koor

W & Comm = woord- en communiedienst

www.catharina-parochie.nl
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Vervolg van pagina 10

Op dezelfde avond was er ook een lichtjesavond 
op de begraafplaats aan de Veerseweg, wat de 
sfeer in de stad alleen maar mooier maakte.
Ook onder de vrijwilligers was de sfeer heel goed. 
Het is altijd mooi om mensen een hart onder de 
riem te steken zo vlak voor kerst en sommige be-
zoekers konden het ook goed gebruiken.
Het resultaat van zo’n lichtgevende avond is dat de 
kerstboodschap in Oosterhout gaat leven en dat 
het het winkelende publiek aanspreekt. Er is een 
groot aantal kaarsjes uitgedeeld, waarvan ook weer 
een groot deel in de basiliek is aangestoken.
Het was een mooie avond, waarbij we aan onze 
dierbaren konden denken en de diepere betekenis 
van kerst konden ervaren. 
Julia van den Oever en Thomas Kop

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Zoals bekend bij u heeft de kerk het financieel 
zwaar. Overal moet worden bezuinigd en de glorie-
dagen van weleer lijken op dit moment verder weg 
dan ooit. Maar juist op die momenten worden crea-
tieve en innovatieve ideeën bedacht en worden 
juist de persoonlijke talenten van mensen afzonder-
lijk, maar ook van hen samen als groep, zichtbaar. 
Vrijwilligers zijn dan ook onmisbaar als we onze 
kerk levend willen houden! Wat ervoor nodig is om 
vrijwilliger te zijn? Overtuiging en wat vrije tijd. 
Er zijn talloze mogelijkheden om je binnen de Sint 
Jan als vrijwilliger in te zetten, waarbij de tijdsinves-
tering varieert van enkele uren per kwartaal tot een 
volle werkweek en alles daartussen. Ook de taken 
verschillen sterk, dus voor ieder wat wils lijkt me! 
We kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers, 
zonder uw inzet! Waar ligt uw talent? Ziet u heil in 
het meehelpen bij het klaarzetten en uitschenken 
van de maandelijkse koffie en thee na de Mis op 
zondag of bij het uitdelen van boekjes aan de deu-
ren voorafgaand aan de Mis? Of is het meer iets 
voor u om de dames en heren van de Witte      
Tornado te helpen met het schoonhouden van de 
kerk? Misschien past het u meer om mee te helpen 
met kosteren op zondagen of doordeweeks of voelt 
u meer voor vrijwilligerswerk op projectbasis, zoals 
het bijdragen aan een evenement zoals de kerst-
markt of NightFever. Maar u bent natuurlijk ook van 
harte welkom om te komen zingen bij het Gemengd 
koor of om begeleider te worden van de kinderne-
vendienst. 
En dan zijn dit alleen nog maar de taken die zicht-
baar zijn in het kerkgebouw zelf, want er zijn na-
tuurlijk ook legio mogelijkheden op meer admini-
stratief of beleidsmatig vlak, zoals deelname aan 
een commissie of werkgroep. 
Ik zou u willen uitdagen om uw talent in te zetten 
voor het behoud van onze kerk en onze geloofs-

gemeenschap, want dat is toch tenslotte waar het 
om draait?
Voor meer informatie over de mogelijkheden en
inhoud van vrijwilligerstaken binnen de basiliek 
kunt u contact opnemen met Ilse Willems via     
secretariaat@basilieksintjan.nl of met Fabienne via 
fabiennetrommelen@hotmail.com.
Fabienne Trommelen

H. MARCOEN
Kerkgebouw:
H. Marcoen
Baarschotsestraat 85, Dorst
Secretariaat en 
Parochiecentrum:
Baarschotsestraat 87
4849 BK  Dorst
dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
E-mail: marcoenkerkdorst@gmail.com
Dag en tijden van vieringen:

zondag om 11.00 uur
Coördinatoren: 
Corry van den Bosch, Harry Claasen, 
Jan Frijters, Dion van den Wijngaard 
Ledenadministratie: Frank van den Burg
Bankrekeningnummer: NL86RABO0112291430

Van ons gingen heen:
27 november: Cornelia Martina Maria 

Kuijstermans –Biemans, 
87 jaar

12 januari: Gerardus Adrianus
Klaassen, 86 jaar

Dat zij bij God mogen zijn, in zijn eeuwige licht en 
vrede.
De kerk in Dorst is niet alleen het hart van de paro-
chiegemeenschap, maar van het hele dorp. Op    
19 december konden we in de kerk luisteren naar 
een prachtig concert van Sint Joris en op 6 januari 
kwamen de Driekoningen en de als koningen ver-
klede kinderen naar de kerk voor een viering. 
In Dorst is er een aantal misdienaars die assisteren 
tijdens de eucharistievieringen. Het is erg fijn dat er 
twee communicanten, Ruben en Wilbert, hebben 
aangegeven misdienaar te willen worden. Sinds 
eind vorig jaar hebben we ook een misdienaar die 
assisteert bij de woord- en communievieringen 
waarin Henk Berflo voorgaat. Op verzoek van Henk 
is Olav Willemse, een trouwe kerkganger, bena-
derd om deze taak op zich te nemen. We zijn blij 
met Olav als misdienaar. 
In de tweede helft van januari was er de Aktie 
Kerkbalans. Met de hulp van een groot aantal vrij-
willigers is de informatie bezorgd bij de betalende 
en nieuwe parochianen in het dorp. Fijn dat zove-
len zich hiervoor in hebben gezet en ook dank aan 
al die mensen die de kerk in Dorst ook financieel 

mailto:secretariaat@basilieksintjan.nlof
mailto:fabiennetrommelen@hotmail.com.
mailto:marcoenkerkdorst@gmail.com
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steunen. Mede dankzij uw steun kunnen we in 
Dorst blijven vieren.
Tijdens de Vastenactie wordt in Dorst huis aan huis
een informatiefolder en vastenzakje bezorgd. Is het 
vastenzakje niet bij u opgehaald, dan kunt u het
alsnog inleveren in de daarvoor bestemde box in 
de kerk. Elders in dit blad vindt u meer algemene 
informatie over de Vastenactie.
In de katholieke traditie is er aandacht voor de 
overledenen. Voor het eerste jaargetijde van de 
overledenen wordt de familie persoonlijk uitgeno-
digd naar de viering te komen. Tijdens de viering 
wordt het kruisje met de naam van de overledene, 
dat een jaar lang in onze kerk heeft gehangen, 
overhandigd aan de familie.  
Tijdens het Midzomernachtfeest is er de tentmis. 
De viering op 19 juni is om 10.00 uur in de tent op 
het Dorpsplein. Een viering in een bijzondere om-
geving met aansluitend koffie/thee en een gezellig 
samenzijn.
Op mijn verzoek schrijft Henny Hoedemaker voor 
elk parochieblad een artikel. Voor deze editie heeft 
Henny, tijdens zijn reis in Namibië, het artikel 
“Ubuntu” geschreven. Ubuntu is een ethisch waar-
densysteem uit de Zoeloe-traditie van Afrika ten 
zuiden van de Sahara, die draait om menselijke 
relaties. Het wordt gedefinieerd als ‘het geloof in ‘n 
universeel gedeeld verbond dat de mensheid als 
geheel verbindt’. Helaas heeft de redactie meer 
artikelen ontvangen dan er geplaatst kunnen wor-
den. We plaatsen dit artikel in de volgende editie.
Tot slot wens ik u allen een Zalig Pasen.
Corry van den Bosch

OVERHANDIGING FOTOBOEK
Op 8 november ging Jochem van Velthoven voor in
zijn eerste H. Eucharistieviering in onze kerk. 
Mede namens u, de parochianen van de Marcoen-
kern Dorst van de Catharinaparochie, heeft       
Jochem natuurlijk een cadeau gekregen. 
Het cadeau was een fotore-
portage van de - niet alleen 
voor Jochem - maar voor heel 
de Dorstse parochiegemeen-
schap, bijzondere dag. De 
fotoreportage is gemaakt door 
Margret Tielemans. Op 4 de-
cember heeft Jochem de foto-
reportage in de vorm van een 
fotoboek uit handen van
Margret Tielemans ontvan-
gen. Jochem was blij verrast met het prachtige fo-
toboek en heeft gevraagd zijn dank aan u over te 
brengen.
Namens de coördinatoren,
Corry van den Bosch

VAN DE KAPELANIE TE CHAAM
H. Antonius Abt groet H. Marcoen! 
Op 15 november ben ik begonnen in de zes paro-
chies in de regio Alphen/Gilze. Een hele mooie en 
intense tijd heb ik nu alweer achter me liggen. Het 
priesterschap voelt heel vertrouwd, alsof het niet 
anders is geweest. 
De adventstijd en Kerstmis was voor mij een hele 
goede periode om te beginnen in de nieuwe paro-
chies. Vele mensen heb ik in deze tijd mogen ont-
moeten tijdens de vieringen en bijeenkomsten van 
de KBO, de Zonnebloem, vele huisbezoeken en 
natuurlijk bij alle vieringen in de parochies. 
Ik voel me als een vis in het ‘parochiewater’. Vrien-
den vragen me wel wat ik zoal doe, want dat is toch 
moeilijk voor te stellen. Maar de veelzijdigheid van 
het parochiewerk is onvoorstelbaar groot. Iemand 
vroeg of ik (in navolging van kapelaan Odekerke) 
een dagboek bijhoud. Als ik dat zou doen, kom ik 
niet meer aan werken toe. Iedere dag is anders, 
niet te plannen, maar oh zo rijk aan genade en vol 
van vreugde! Van doop tot uitvaart, van huisbezoek 
tot bezoek op scholen, van jongerenpastoraat tot 
stervensbegeleiding, van preekvoorbereiding tot 
radio-uitzendingen, van bidden tot vieren, van 
nieuwjaarsconcert tot carnavalsviering, van voorbe-
reiding op de WereldJongerenDagen tot dagbede-
vaart, van studeren tot ontspannen van … tot ...  
En zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Heel bijzonder is het te ervaren dat ik instrument 
mag zijn van Gods liefde en barmhartigheid. En 
ook ontmoet ik veel mensen, die ieder naar hun 
eigen talenten en met hun gaven meewerken aan 
de kerk van Christus. Zelf vermag ik niet veel, maar 
met de hulp van God is heel veel mogelijk! 
Ik voel me goed thuis in de regio en bijzonder in 
mijn woonplaats Chaam. Op 17 januari vierden wij 
in Chaam het patroonsfeest, H. Antonius Abt (van 
het varken). Graag nodig ik, in het voorjaar, de 
leden van de broederschap van de Heilige       
Marcoen uit voor een ontmoeting en kennismaking 
met de Heilige Antonius Abt. 
Tijdens dit schrijven (28-1) zit ik met mijn hoofd al 
in Palmpasen, de presentatievieringen van de 
communicanten en de voorbereidingen voor de 
vieringen van het Paastriduüm. Tussen deze werk-
zaamheden word ik nog steeds verrast met mooie 
foto’s en reacties van mijn priesterwijding en eerste 
H. Mis. Het is een genadevolle tijd, waarin de 
vreugde van de wijding nog volop aanwezig is. 
‘Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding
der wereld’, zo besloot het Evangelie van Mattheüs 
op mijn priesterwijding. Een belofte voor ons allen 
en dat maakt mij –‘in de naam de Heer gelukkig!‘
In nomine Domini feliciter!
Kapelaan Jochem van Velthoven
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H. JOHANNES DE DOPER 
Kerkgebouw:
H. Johannes de Doper
Provincialeweg 84, Oosteind
Secretariaat en 
Parochiecentrum:
Provincialeweg 84
4909 AL  Oosteind
woensdag van 9.30 tot 11.30 uur 
Tel: 0162-453354
E-mail: sintjanoosteind@live.nl
Dag en tijden van vieringen:

zaterdag om 19.00 uur 
Coördinatoren: 
Louis Claassen, Anny van Dongen, Wil Ligtvoet, 
Mieke Verdaasdonk
Ledenadministratie: Martha Leltz
Bankrekeningnummer: NL32RABO0139501290

Van ons gingen heen:
23 januari Martinus Alphonsus Maria

Huijben, 69 jaar, echtgenoot 
van Jo Huijben-Verkooijen 

11 februari Elisabeth Johanna 
Trommelen - Bruijns, 89 jaar, 
echtgenote van J.P.A. Trommelen

Dat zij mogen rusten in vrede.
Wij wensen alle zieken van harte beterschap en 
veel sterkte toe. Dat zij zich gesterkt voelen in het 
geloof.

KERSTCONCERT  
Op 20 december heeft er een prachtig kerstconcert 
plaatsgevonden. De volle kerk werd welkom gehe-
ten door parochiesecretaris Joke Rooijmans-
Alberts. Zij presenteerde deze avond die werd op-
geluisterd door veel muzikaal talent. 
Het gelegen-
heidsorkest gaf 
als eerste acte 
de présence, 
gevolgd door 
Easy Goin’, die 
o.a. een komisch 
en verrassend 
kerstlied van 
Bert en Ernie uit Sesamstraat ten gehore bracht in 
samenwerking met twee solisten van het kinder-
koor "De Zingende Nootjes". 
Het gastoptreden werd verzorgd door het "Volwas-
sen Leerlingen Orkest Musis Sacrum Dongen". De 
kerststemming zat er nu echt goed in, waardoor 
iedereen spontaan meezong met de slotact; de 
Nederkerstmedley, uitgevoerd door Easy Goin’ 
samen met het dames- en herenkoor.
Evenals voorgaande jaren werd na afloop van het 
concert een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een 

goed doel in de parochiekern. Dit jaar is gekozen 
voor de realisatie van "De Inloop" in onze pastorie 
te Oosteind, welke 14 februari haar deuren heeft 
geopend. 
Alle vrijwilligers, het gelegenheidsorkest, VLO, 
Easy Goin’, dames- en herenkoor hartelijk dank 
en natuurlijk de bezoekers in de kerk. Samen heeft 
u € 852,54 gegeven voor de aanpassingen van de 
pastorie. Super dank aan u allen! Natuurlijk bent u 
van harte welkom om even binnen te komen bij de 
inloop op dinsdag en vrijdag.
Coördinatoren

DRIEKONINGEN
Dit jaar zijn de kinderen van het kinderkoor "De 
Zingende Nootjes" en de misdienaartjes langs de 
deuren gegaan van de Oosteindenaars om het 
Driekoningenlied te zingen. Het geld dat ze hier-
mee vergaard hebben zal worden gebruikt om dit 
jaar weer een leuk uitje te kunnen organiseren. De 
ontvangen versnaperingen zijn natuurlijk snel ver-
dwenen in de snoepgrage monden, maar dat is 
welverdiend!
Riejette Lefel

WÈMAKU UT BONDT IN UILENDONCK 
Tijdens de carnavalsmis op 6 februari werden we
wijs toegesproken door onze Uilendonckse nar met 
onderstaande tekst:
Goeieavond allemaol
Welkom in dees kerkzaol
Carnaval is ’n schon katoliek fist
En da viere wai vandaog blai van gist.

Carnaval da wul zegge vlees vaorwel
Vur de vaste begint, geniete we nog effe snel.
We doen een schon kleke aon en zette nu fistmuts op
En zette de wereld nou es lekker op zunne kop

Dun burgemister laot zunne sleutel baj de prins belaan-
de
Zelfs Petrus gift vandaog de hemelsleutel uit haande.
In ’t evangelie van oos Matjeuke hore wai vandaog
Da ge zaolig zijt as ge veul lacht en graog!!

Ik gif oe vandaog de sleutel vur ut leve mee
Mee die sleutel of dè thema is ’t leve Hatsekidee!
Agge dè motto volgt, kan oe niks mir gebeure,
Maok ut bondt en laot un lach oe opfleure!!

Ik wens oe un leutige viering toe heel gère,
Bij de liedekes inhaoke en meeblère!
Doe mar gezellig mee ons mee,
En groet mekaor met Hatseki……dee!!!

In de kerk motte irst un kruiske slaon,
Want we zèn hier in Jezus naom.
Vaoder, zeun en hailige gist Aomen
En dan zinge we un blai lieke saomen!!!

Anouk Huijben, Jeugdnar 2016

Voorganger Hans Wortel ontving prins, prinses en

mailto:sintjanoosteind@live.nl
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Nar met hun 
raad van 
“twaalf” achter 
in de kerk. In 
polonaise kwa-
men zij met zijn 
allen tussen de 
vele kerkbezoe-
kers naar voren. 
Eige-Wijs verzorgde de viering op muzikaal gebied 
en dat bracht een gezellige carnavalssfeer in de 
kerk.
De vele kinderen, die deze viering bijwoonden luis-
terden naar de mooie verhalen en voelden de bij-
zondere sfeer. De voorganger maakte de mensen 
en zeker ook de kinderen duidelijk dat we samen 
de vrede kunnen maken, ook al maku wij ut bondt!  
Een belangrijk gegeven werd op een vrolijke ma-
nier kenbaar gemaakt. Het was een mooie viering. 

OPEN DAG `DE INLOOP`
Zondag 14 februari opende de “De Inloop” voor het 
eerst haar deuren door het houden van een open 
dag. Al enkele maanden is er door vrijwilligers hard 
gewerkt aan een metamorfose van de pastorie om 
“DeInloop” te  kunnen realiseren. De belangstelling 
was groot. Onder het genot van een lekker kopje 
koffie met cupcake, kon men de nieuwe sfeer proe-
ven en zich laten informeren.
Het initiatief van “De Inloop” is gestart om mensen 
te ontvangen die behoefte hebben aan contact met 
anderen in een saamhorige, gezellige en huislijke 
sfeer (hopelijk ook voor kwetsbare ouderen). Ieder-
een is van harte welkom voor een lekker kopje kof-
fie, wat aandacht, het uitoefenen van een hobby, 
het spelen van een spel, of genieten van de prach-
tige tuin. Ideeën omtrent behoefte van de gasten 
zijn van harte welkom en dienen als inspiratie voor 
de uiteindelijke vorm waarin na de zomervakantie 
verder zal worden gegaan (hopelijk met dagbeste-
ding). 
Laat dus vooral van u horen en wees welkom, elke 
dinsdag van 10.00 uur tot 15.30 uur en elke vrijdag 
van 10.00 uur tot 13.30 uur. 
Voor verdere informatie nodigen wij u uit in “De 
Pastorie” en/of op de website: www.depastorie-
oosteind.nl. Graag tot ziens.
Dimphie Lips en Anny van Dongen

HERENKOOR BEDANKT!
Tijdens de kerstviering op Eerste Kerstdag hebben 
de heren voor de laatste keer samen in de kerk 
gezongen. De laatste tijd moesten een paar heren 
helaas afhaken wegens gezondheidsproblemen. 
De groep werd daardoor erg klein en zij besloten te 
stoppen! Wij waarderen hun inzet, want het heren-
koor bestaat al evenzoveel  jaren als de kerk zelf 
bestaat.  Op dit moment was een aantal leden al 

meer dan 60 jaar lid van het koor in Oosteind. He-
ren, ontzettend bedankt voor jullie trouwe muzikale 
jaren in onze kerk. Wij hopen jullie allen nog lang te 
ontmoeten in kerk en dorp. Tijdens diezelfde vie-
ring werden drie leden gehuldigd voor hun  40- jarig 
lidmaatschap. Gefeliciteerd Louis Claassen, Stan 
Romme en Jan Verbunt!

NACHTEGALEN IN OOSTEIND
Op zaterdag 2 april zullen de Nachtegalen de vie-
ring van 19.00 uur verzorgen. Wij nodigen u allen 
uit deze viering bij te wonen in de St. Johannes de 
Doperkerk in Oosteind. Na de viering bent u van 
harte welkom voor een kopje koffie/thee in de pas-
torie.

PAASVIERING EN PAARDEN-
PROCESSIE IN HAKENDOVER 

Maandag 28 maart, Tweede Paasdag vindt er  in 
Hakendover te België een paasviering en paarden-
processie plaats. Meer informatie hierover: De heer 
Piet Huyben, Oosteind tel: 0162- 460991.
Wij wensen allen een Zalig Pasen!!
Coördinatoren

H. ANTONIUS VAN PADUA 
Kerkgebouw:
St. Antoniuskerk
St. Vincentiusstraat 113, 
Oosterhout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Antoniushuis De Vinder
St. Vincentiusstraat 113a
4901 GJ  Oosterhout
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 
13.30-16.00 uur (behalve woensdag) 
In de schoolvakanties alleen ochtenduren
Tel: 0162-470954
E-mail: st-antonius@zonnet.nl
Website: www.st-antoniusoosterhout.nl
Dag en tijden van vieringen:

zondag om 9.30 uur 
Coördinatoren: 
Ria Janmaat-Markhorst, Wim de Jong, 
Ad Kouwelaar 
Ledenadministratie: Joke van Ham
Bankrekeningnummer: NL29RABO0139901566

KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE
Het H. Doopsel ontvingen
2015

8 november Merit Sha’wi 
15 november Tay’xadrëan Joachim Cicilia
15 november Benjamin Zehetgruber
29 november Gemero Dolion
29 november Maud Remie
29 november Sterre Ligtvoet

www.depastorie
mailto:st-antonius@zonnet.nl
www.st-antoniusoosterhout.nl
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13 december Lenn Verhoeve
13 december Eva van Dongen
13 december Sophie Govaerts
2016
31 januari Lott Hofkens
Van ons heen gingen
12 januari Jan Soeters, 85 jaar,

echtgenoot van 
Pietronella Smans

13 januari Nijs van Wanrooij, 89 jaar, 
echtgenoot van Nel Siemons

23 januari Bonny Huismans, 84 jaar, 
weduwnaar van Anny Kerkhof

ST. ANTONIUSRAAD BENOEMD
Het bestuur heeft de volgende personen benoemd: 
Jan Poppelaars, Willem-Jan van der Zanden, Dré 
Damoiseaux, Paul van Acker, Jolanda Smidt, Thea 
van der Zanden en Toos Ebben. Hun belangrijkste 
taak is het geven van gevraagd en ongevraagd 
advies aan parochiebestuur, pastoresteam en 
coördinatoren. Er valt in 2016 veel te doen en dus 
ook te adviseren. De redactie van Kerk op het 
Kruispunt wenst hun veel succes bij die belangrijke 
taak.

DRIEKONINGENBEZOEK SLUIT 
KERSTEXPO AF

Woensdag 6 januari 
werd door het bezoek 
van de Drie Koningen 
met hun gevolg de 
laatste kerstexpositie 
in de Sint-
Antoniuskerk afgeslo-
ten. Al zingend trok de 
Driekoningengroep door het middenpad naar    
voren. Voor het altaarverhoog brachten zij een aan-
tal liederen ten gehore die prachtig klonken in de 
meer dan 100 jaren oude kerk. De aanwezige be-
zoekers van de laatste kerstexpositie genoten 
zichtbaar van hun zang. Sommigen waren speciaal 
gekomen om de Drie Koningen te zien en te horen.
Vele geïnteresseerde belangstellenden hebben op 
de 4 openstellingsmiddagen een bezoek gebracht 
aan de kerstexpo en bekeken de grote kerststal en 
de Sint-Antoniuskerk. Er werden veel foto’s geno-
men en het viel de werkgroep op dat verschillende 
groepjes de kerk bezochten. Veel kijkers waren van 
ver gekomen om onze Sint-Antoniuskerk, nu het 
nog kan, nog even te bewonderen. Sommigen 
schreven een afscheidswoordje in het vrienden-
boek van de Sint-Antonius dat achter in de kerk 
lag. “Een kerk met veel mooie, maar ook emotione-
le momenten. Jammer dat het voorbij is!” “Met ge-
mengde gevoelens wordt een tijdperk afgesloten.” 
“De moeite waard om helemaal van Lage Mierde te 
komen.” “Geweldig mooie tentoonstelling. Jammer

helaas de laatste keer.”
Velen konden het besluit van het kerkbestuur van 
de Catharinaparochie niet begrijpen om de kerk 
midden 2016 te sluiten. “Wat gebeurt er met de 
kerk?” “Waar blijven de beelden en de unieke 
kruisweg?” “Worden de kerkbanken verkocht?” 
Vragen waarop wij als werkgroep het antwoord 
schuldig moesten blijven.
Het positieve was dat veel mensen een gezellige 
middag hebben gehad. Van de sfeer hebben geno-
ten. Verhalen van vroeger weer hebben kunnen 
vertellen. Bekenden van vroeger weer terug heb-
ben gezien.
Werkgroep “Openstelling Sint-Antoniuskerk”

RUIM JE KAST OP VOORSAM’S 
KLEDINGACTIE MENSEN IN NOOD!

Bent u ook uw kledingkast aan het opruimen nu de 
winter bijna voorbij is? Breng uw overtollige, nog 
bruikbare kleding naar onze kledingcontainers bij 
de Antoniuskerk, St. Vincentiusstraat 113a in 
Oosterhout!
Bij de Antoniuskerk 
wordt al ruim tien jaar 
kleding ingezameld. 
Vorig jaar werd hier 
nog bijna 35.000 kilo 
kleding en schoenen 
uit de containers ge-
haald. Met de op-
brengst van de kleding worden de projecten van 
Cordaid Mensen in Nood gesteund. 
Help Cordaid Mensen in Nood en breng uw volle 
zakken kleding en schoenen voortaan ook naar de 
containers bij de Antoniuskerk, St. Vincentiusstraat 
113a in Oosterhout. 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood en de gesteunde projecten, kunt u
kijken op www.samskledingactie.nl.
Ad Kouwelaar

VERRIJZENIS 
Kerkgebouw:
Verrijzeniskerk
Vondellaan 43,
Oosterhout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Vondellaan 43
4904 BA  Oosterhout
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur 
Tel: 0162-453502
E-mail: info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
Website: www.verrijzeniskerkoosterhout.nl
Dag en tijden van vieringen:

Zie agenda op de website 
Coördinatoren: 

www.samskledingactie.nl
mailto:fo@verrijzeniskerkoosterhout.nl
www.verrijzeniskerkoosterhout.nl
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Jo van Beek, Jos Bleijlevens, Kees de Kok
Ledenadministratie: Lambert Mutsaers
Bankrekeningnummer: NL71RABO0139903720

VOOR WIE DE KLOK LUIDDE
Wij hebben afscheid genomen van geliefden uit 
onze geloofsgemeenschap. Onze  overledenen, 
van wie de namen zijn vermeld op een kruisje dat 
in de Mariakapel van onze kerk hangt, herdenken 
wij met een kaarsje of een stil gebed, opdat wij hen 
niet vergeten.
In deze periode noemen wij:
20 november Dré Stokkermans, 85 jaar,

echtgenoot van Riet van Gool

Moge hij in Gods liefde verder leven.

TERUGBLIK 10-JARIG BESTAAN
In 2016 hebben we als Catharinaparochie samen
de naamfeesten van de patroonheiligen van de zes 
verschillende kerken in Oosterhout en kerkdorpen 
gevierd. Voor de Verrijzeniskerk werd de dag van 
het 10-jarig jubileum gekozen als moment om sa-
men met alle Oosterhouters te vieren. Op zondag
18 december 2005 werd de Verrijzeniskerk door 
bisschop Muskens gewijd. Bij die bijzondere, plech-
tige gebeurtenis waren heel veel mensen aanwe-
zig. Op zondag 20 december 2015 werd ook met 
ruim 200 mensen samen gevierd. En ook in de 
tussenliggende tien jaren hebben veel uiteenlopen-
de mensen onze, uw Verrijzeniskerk bezocht. 
Het ontwerp en de inrichting van onze kerk heeft 
zich bewezen. Het is een uitermate functioneel 
gebouw dat geschikt is voor vieringen met grote en 
kleine groepen; op zondag en op woensdag en op 
alle andere dagen.
Een gebouw dat geschikt is voor bijeenkomsten:
• van parochiebestuur en Financiële Commissie
•van coördinatoren van de Catharinaparochie
• van de vereniging van eigenaren van het aan-

grenzende appartementencomplex Hortensiahof
• van een groot aantal uiteenlopende bezoekers 

waaronder yoga, Engelse of Franse les, kunst-
geschiedenis en mensen die samen weer op 
pad gaan om hun leven op te pakken en natuur-
lijk voor de vele mensen die tijdens de inloop in 
ons kerkgebouw samenkomen om de stilte en 
eenzaamheid thuis te doorbreken

• voor mensen die binnen lopen om een kaarsje 
bij Maria aan steken en daar even stil te zijn

Kortom, het is een gebouw dat geschikt is waar-
voor het ontworpen en gebouwd is: een plek om te 
ontmoeten, te vieren, te delen, om stil te zijn; een 
gebouw voor ons, voor u allemaal.
En dat klinkt simpel en eenvoudig, maar dat vergt 
nogal wat kruim kan ik u verzekeren. Immers de 
grote gastvrijheid waarvan gelukkig veelvuldig ge-

bruik wordt gemaakt vergt een grote hoeveelheid 
gastheerschap. Heel erg veel dank aan al die men-
sen die samen zorgen voor die gastvrijheid in onze 
Verrijzeniskerk. We hebben het over gastvrijheid in 
uw huidige Verrijzeniskerk, die ruim tien jaar gele-
den werd gewijd. Maar die gastvrijheid dateert al 
van medio jaren zestig, toen voor het eerst werd 
nagedacht over een kerk in de nieuwbouwwijk Oos-
terheide. Kortom, al vijftig jaar is sprake van gast-
vrijheid in en rondom uw Verrijzeniskerk.
Wij hebben het over vijftig jaar Verrijzeniskerk in 
onze wijk Oosterheide. Het komende jubileumjaar 
willen wij dat illustreren met een foto-expositie.
Samen met allen die betrokken waren en/of zijn, 
willen wij de geschiedenis van vijftig jaar Verrijze-
niskerk in Oosterheide zichtbaar maken. Dit doen 
we in een foto-expositie.
Graag nodigen wij iedereen uit om de komende 
maanden thuis op zoek te gaan naar verhalen, 
krantenartikelen en foto’s van de Verrijzeniskerk. 
En als wij dan medio december 2016 ons jubileum-
jaar afronden, dan zijn wij ervan verzekerd dat de 
gehele wand vol hangt met prachtige beelden van 
vijftig jaar geschiedenis van onze van uw Verrijze-
niskerk!! U kunt foto’s/krantenartikelen en dergelij-
ke afgeven op het secretariaat (Vondellaan 43, 
geopend op werkdagen van 9.00-12.00 uur) of mai-
len naar jos@verrijzeniskerkoosterhout.nl.
Na afloop van de viering op 20 december was er in 
het aangrenzende atrium van de Hortensiahof (de 
plek van de oude Verrijzeniskerk) een druk bezoch-
te nazit met glühwein en warme chocolademelk. 

Het was een goede start van het jubileumjaar, 
waarin we het tienjarig jubileum van ons huidige 
kerkgebouw vieren en het vijftigjarig bestaan van 
de voormalige Verrijzenisparochie.
Jo van Beek, Jos Bleijlevens en Kees de Kok, 
Coördinatoren van de Verrijzeniskerk

HET VERHAAL CENTRAAL (TERUGBLIK 
EN TOEKOMST)

De Catharina-parochie Oosterhout wil verhalen 
laten klinken. Verhalen, verteld door en voor men-
sen uit onze gemeenschap. Wij willen mensen bij-
een brengen en over actuele thema’s/ onderwer-
pen en met elkaar in gesprek gaan. Op acht dins-
dagavonden was de Verrijzeniskerk van 19.00 –
20.30 uur geopend voor de bezoekers aan Het 
Verhaal Centraal. Na een kopje koffie werd elke 
keer een ander interessant verhaal verteld. Het 
waren zeer uiteenlopende verhalen. 

mailto:jos@verrijzeniskerkoosterhout.nl.
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Er werd verteld over De 
Wijngaard en andere 
initiatieven van het Sint-
Catharinadal door zus-
ter Maria Magdalena, 
Priorin Norbertinessen-
priorij Sint-
Catharinadal; over 
vluchtelingenwerk door 
Patricia Brunklaus, 
directeur van Stichting 
Nieuwkomers en VluchtelingenWerk Brabant Cen-
traal; over De Verrijzenis van de kunst door Peter 
Thissen. Nicole Hanegraaf nam ons ‘mee op reis’, 
terwijl Rob van Uden zijn verhaal de titel meegaf 
‘Mijn geloof is niet kapot te krijgen’. De laatste twee 
lezingen waren van Kees Maas en Peter de Kock. 
Alle acht de lezingen werden afgesloten met een 
gesprek met koffie/thee. Gemiddeld waren circa 
35 mensen bij de avonden aanwezig. 
De enthousiaste reacties van zowel de verhalen-
vertellers, als van de aanwezige luisteraars hebben 
ons doen besluiten om in 2016 een nieuwe cyclus 
van verhalen te laten vertellen. Het eerste verhaal 
is in februari door Gerrie van Bree verteld. Dit ver-
haal stond in het teken van het campagneproject 
van de Vastenactie 2016 in Oeganda. 
Het gehele programma van Het Verhaal Centraal
voorjaar 2016 is te vinden op de website
www.verrijzeniskerkoosterhout.nl.
Jos Bleijlevens

WEEK VAN DE EENHEID
Onder auspiciën van de Raad van 
Kerken Oosterhout is de week 
van de eenheid op 17 januari be-
gonnen met een oecumenische 
viering in de Verrijzeniskerk. Deze 
viering, met voorgangers pater 
Kees Maas en Ds M. Bouvé, stond in het teken van 
het thema voor deze week voor de eenheid: “Het 
woord is aan jou”.
Waar eenheid onder de christenen ontbreekt, ver-
liest de verkondiging kracht. Het was goed dat ve-
len in deze week van eenheid samen gekomen zijn 
om elkaar te ontmoeten in woord en daad en in 
zang en gebed. Zondag 24 januari sprak de voor-
ganger in de Verrijzenis, Henny van Hattum: ‘Er 
zijn vele richtingen: rooms-katholiek, protestant en 
orthodox. Allemaal christenen. Hoe komen we tot 
eenheid? Het rijk van God is niet voor later, maar is 
hier en nu onder ons. Ziet u het al?’
De week van Gebed voor de eenheid werd op      
24 januari afgesloten met een goed bezochte ves-
per in de Paulus-abdij bij de gemeenschap Chemin 
Neuf. De viering kende een saamhorig en spiritueel 
karakter met oecumenische accenten. Diverse 
aanwezigen hadden spontane inbreng bij de voor-

bede. Halverwege de viering brachten twee men-
sen een lege kelk en pateen en plaatsten die op 
het altaar als teken van pijn over de huidige ver-
deeldheid en als teken van hoop dat de weg naar 
herstelde eenheid kan worden bewandeld.   
Kees Sanders, Raad van Kerken Oosterhout

DE HUISBIEB
Steeds meer men-
sen geven signalen 
dat de boekenkasten 
te vol zijn.  Verschil-
lende kringloopcen-
tra geven aan dat ze 
zo weinig plaats 
hebben om boeken 
aan te nemen. Voor veel mensen is ‘een boek bij 
het oud-papier doen’ een doodzonde. Veel  biblio-
theken gaan sluiten, ook in Oosterheide. Een klein 
gedeelte van de bibliotheek gaat naar de Bunthoef. 
Dit bracht  enkele vrijwilligers van ‘De INLOOP’ er 
toe, om zelf een kleine ‘BIEB’ op te starten. Laag-
drempelig en het mag niet teveel tijd vragen. Het is 
al een oud gebruik!
Intussen zijn vier maanden verstreken en er wordt 
heel veel gebruik van gemaakt. Voor mensen die 
niet goed uit de voeten kunnen blijkt het een uit-
komst te zijn. Ze worden soms opgehaald voor 
diensten of bijeenkomsten en kunnen dan gelijk 
een boek meenemen. Informatie:  0162-458636.
Voor wie? Iedereen uit Oosterheide
Waar? Vondellaan 43, Oosterhout. 
In de gang van het kerkgebouw staat tegenover de
balie een kast met de boeken.
Wanneer?
Iedere morgen 09.00 - 12.00 uur
Donderdagmiddag 14.00 - 16.00 uur
Voor en na de kerkdiensten of activiteiten.
Jo van Beek

“DAAR IS DE KOFFIE”
Ooit was dat een stopwoord van André van Duijn.
Elke zondagmorgen kunnen wij dat ook in de Ver-
rijzeniskerk zeggen. Alhoewel, op een gegeven 
moment moesten we alles uit de kast halen om te 
zorgen, dat er koffie was, want het koffiezetappa-
raat liet ons na 10 jaar trouwe dienst in de steek! 
Ondertussen hebben we een nieuw apparaat aan-
geschaft en zo te horen is iedereen daar weer te-
vreden over. Er is nu toch maar 
besloten, wat we eigenlijk al lang 
van plan waren, om in het vervolg 
zondag een vrije gave voor de 
koffie te vragen. Op deze manier 
dragen we weer een beetje bij om
onze kerk financieel draaiende te 
houden. 
Kees de Kok

Fred van Nunen introduceert 
Peter Thissen voor nieuws-
gierig 25 koppig publiek

www.verrijzeniskerkoosterhout.nl
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H. MARIA 
Kerkgebouw:
H. Maria
Wilhelminalaan 63
Oosterhout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Wilhelminalaan 63 
4905 AT  Oosterhout
maandag t/m vrijdag van 9.30-12.30 uur 
Tel: 0162-453113 of 
06-16935992
E-mail: info@thomasoosterhout.nl
Website: www.thomasoosterhout.nl
Dag en tijden van vieringen:

zondag om 11.00 uur 
Coördinatoren: 
Leo Ernst, Mieke Huiskamp, Frans van der Wijst
Ledenadministratie: Annemiek van Buchem, 
Frans van den Hurk
Bankrekeningnummer: NL48RABO0139901515

VERHUISGROEP
In juni 2015 keurde het bisdom het Beleidsplan van 
de Catharinaparochie goed. Voor de Mariakerk 
hield dit in dat de kerk medio 2016 zou gaan slui-
ten. Inmiddels zijn we 7 maanden verder en lijkt de 
situatie nog ongewijzigd. Toch wordt er door de 
Verhuisgroep achter de schermen hard gewerkt de 
definitieve sluiting voor te bereiden en te plannen. 
Het plan is de 
kerk begin juli te 
sluiten en daarna 
aan de eredienst 
te onttrekken. Er 
zal voor de slui-
ting een af-
scheidsviering in 
de Mariakerk 
worden gehouden 
en de daarop volgende viering zal in de basiliek 
plaatsvinden op de zaterdagavond. Dit betekent 
herintroductie van de kerkdienst op zaterdagavond 
in de basiliek welke toegankelijk is voor iedereen. 
Aan het kerkgebouw en pastorie wordt getracht 
een andere bestemming te geven wat in werkelijk-
heid betekent verkoop aan een andere partij. Voor 
de verkoop hiervan wordt een daarin gespeciali-
seerde makelaar ingeschakeld. Inboedel en kost-
baarheden worden voor zover bruikbaar overge-
bracht naar de Sint Jansbasiliek of ter beschikking 
gesteld aan de andere kerkplekken van de Catha-
rinaparochie. Wat overblijft gaat mogelijk naar het 
bisschoppelijk depot. Binnenkort hopen wij een 
plan van aanpak te hebben met datums waarop 
zaken plaatsvinden. Via de mededelingen op zon-
dagochtend houden wij u op de hoogte.
Frans van der Wijst           

H. CORNELIUS 
Kerkgebouw:
H. Corneliuskerk,
Houtse Heuvel 12
Den Hout
Secretariaat en
Parochiecentrum:
Houtse Heuvel 12
4911 AW  Den Hout
dinsdag van 9.30-11.00 uur
donderdag van 10.30-11.45 uur 
Tel: 0162-452502
E-mail: secretariaat@cornelius-denhout.nl
Dag en tijden van vieringen:

zaterdagavond om 19.00 uur
donderdag om 9.00 uur 

Coördinatoren: 
Marja van Gils, Bert van den Heijkant, 
Anne Heitling-Lenselink, Jan Kusters
Ledenadministratie: Marja van Gils
Bankrekeningnummer: NL34INGB0004.3544.17

BEHOUD CORNELIUSKERK
In het najaar van 2016 zal de monumentale 
Corneliuskerk in Den Hout aan de eredienst 
worden onttrokken. De afgelopen maanden zijn in 
opdracht van het parochiebestuur en in nauw 
overleg met de stuurgroep Behoud Corneliuskerk 
een aantal scenario's onderzocht voor de toekomst 
van het kerkgebouw. Op basis van dat onderzoek 
is door de stuurgroep Behoud Corneliuskerk het 
voornemen uitgesproken om het kerkgebouw in 
eigendom over te nemen van het parochiebestuur. 
Het is de bedoeling om de kerk daarna te 
verbouwen tot een multifunctioneel gebouw voor de 
zakelijke markt. De komende tijd presenteert de
stuurgroep haar plannen aan de Houtse bevolking. 
De stuurgroep vindt het belangrijk dat er voldoende 
draagvlak is voor haar plannen. Ten minste 100
mensen moeten de plannen steunen met € 100 per 
jaar. In de nieuwe Corneliuskerk komt ook een 
ruimte voor gebedsdiensten. De behoefte aan een 
eigen plek is in het kerkdorp groot. Bij het maken 
van de plannen wordt daar rekening mee 
gehouden.
Voor de stuurgroep Behoud Corneliuskerk breken 
drukke tijden aan. De komende maanden moet de 
overname geregeld worden, moeten er 
verbouwingsplannen worden gerealiseerd en moet 
er een marketingplan worden opgesteld. Om te 
kunnen beschikken over voldoende expertise heeft 
de stuurgroep zich aangesloten bij de 
expertisegroep Adopteer een Kerk. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Marja van Gils van de stuurgroep. Mensen die 
willen helpen zijn van harte welkom en kunnen zich 
eveneens melden bij haar.
Marja van Gils

mailto:fo@thomasoosterhout.nl
www.thomasoosterhout.nl
mailto:secretariaat@cornelius-denhout.nl
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Dit parochieblad is een uitgave van de 
Catharinaparochie 

Catharinaparochie Oosterhout
Secretariaat Markt 17

4901 EP  Oosterhout
Openingstijden maandag tot en met vrijdag 

van 9.00 tot 12.00 uur
Telefoon 0162-432339
E-mail info@catharina-parochie.nl
Website www.catharina-parochie.nl
Rabobank NL37RABO0156228947

Bestuur
José van den Bogaart, bestuurslid
Ronald van Bronswijk, voorzitter 
Mariet van Goch, vicevoorzitter
Joke Rooijmans-Alberts, secretaris 
Cees Smulders, penningmeester
Jos Trommelen, bestuurslid

Pastoraal Team
Ronald van Bronswijk, pastoor
Titus Frankemölle, diaken
Hennie van Hattum, pastoraal werker
Ed de Kever, pastoraal werker

Teamassistente
Rianne Claassen

Redactie
Elly Beljaars
Corry van den Bosch
Ronald van Bronswijk
Riejette Lefel
Ad van der Made
Jos Trommelen

Caritasbestuur
Joop Corten, bestuurslid
Gerda de Jong, penningmeester
Ad de Jongh, bestuurslid
Rik Joosen, secretaris
Lars op de Laak, voorzitter
Jos Trommelen, bestuurslid

Bisdom Breda
Mgr. Dr. J.W.M. Liesen
Secretariaat Veemarktstraat 48

4811 ZH  Breda
Openingstijden maandag tot en met donderdag

van 8.30 tot 12.30 uur
Telefoon 076-5223444
E-mail secretariaat@bisdombreda.nl
Website www.bisdombreda.nl

Vicariaat Breda
Drs. P.M.P. Verbeek
Secretariaat Veemarktstraat 48

4811 ZH  Breda
Openingstijden maandag van 9.00 tot 13.00 uur

dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur 
donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

Telefoon 076-5224537
E-mail vic.breda@bisdombreda.nl

Wijzigingen ledenadministratie
Bent u in de parochiekern komen wonen?
Verhuist u binnen 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 telefoonnummer en e-mailadres staan vermeld 
bij de parochiekernen.

Tarieven 2016
Parochiebijdrage € 116
Doop € 116
Eerste Communie € 116
Vormsel € 116
Huwelijk € 580 
Jubileumdienst € 291
Uitvaartdienst € 580
Dienst in crematorium of op begraaf-
plaats zonder voorafgaande kerk-
dienst

€ 386

Stipendium (gebedsintentie) € 10,50

Bij doop, Eerste Communie en Vormsel brengen 
we de bijdrage over het vorige jaar in mindering. 
Bij huwelijk, uitvaartdienst of jubileum brengen we 
de bijdrage van de laatste drie jaar in mindering.

Jaargang 3–voorjaarseditie –
Dit is een periodieke uitgave.
Insturen kopij: redactie@catharina-parochie.nl of 
afgeven bij secretariaat van de eigen parochiekern.
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: Elly Beljaars 
Druk: Total Print
Oplage: 2.450 en 95 digitaal

Uitgaven parochieblad 2016
Editie: Kopij inleveren: Verschijnt:
Zomer 8 mei 9 juni 
Herfst 14 augustus 15 september 
Winter 6 november 8 december 
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