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                                   Jaargang 4 – Voorjaarseditie –  

 

 

Parochieblad van de Catharinaparochie in: 

 

Oosterhout 

Den Hout 

Dorst 

Oosteind 

 

 

 

VOORWOORD 

Beste parochianen, 

Zopas gearriveerd als pastoor in Oosterhout, 

ontsnapt het me nog regelmatig dat ik over ‘wij’ 

spreek als ik de parochie van Roosendaal bedoel. 

Degenen die me dat horen zeggen, nemen me dat 

gelukkig niet kwalijk. De afgelopen jaren in 

Roosendaal hebben me uiteraard gevormd. De 

parochie van Roosendaal zit, om zo te zeggen, nog 

in mijn systeem. Ik ga ervan uit dat ik binnenkort 

het woord ‘wij’ in andere zin zal gebruiken en 

daarmee ‘onze’ Catharinaparochie bedoel.  

In de eerste weken dat ik in de parochie op 

verschillende plaatsen kom en parochianen 

ontmoet, constateer ik dat het ‘wij’ van de 

Catharinaparochie niet altijd vanzelfsprekend wordt 

beleefd. De gehechtheid aan de eigen wijk, het 

eigen dorp, het vertrouwde kerkgebouw, de locale 

manier van kerk-zijn wordt sterk ervaren. De grote 

parochie kan dan gemakkelijk als vreemd en 

bedreigend over komen. 

Zelf hoop ik dat ik als pastoor van de 

Catharinaparochie toch heel snel ‘eigen ‘word: 

zichtbaar, herkenbaar, aanspreekbaar voor 

parochianen van allerlei herkomst en 

betrokkenheid. Het rooster van de kerkdiensten wil 

ik zo invullen dat ik in iedere parochiekern minstens 

éénmaal per maand kan voorgaan. Mijn eerste 

ervaringen op de verschillende kerkplekken zijn wat 

dat betreft heel positief. Ik voel me welkom en ik 

ervaar de ruimte om mijn taak als pastoor met mijn 

eigen mogelijkheden (en onmogelijkheden!) te 

vervullen. De ontmoetingen na de vieringen zijn 

goede en aangename gelegenheden om ‘eigen’ te 

worden. 

De installatieviering op 5 februari in de Basiliek was 

een mooie start. Het grote parochiekoor zette de 

toon op een feestelijke manier. Acolieten en 

lectoren uit meerdere kernen bevestigden dat het 

goed is om samen te vieren en gaven op deze 

manier zichtbare gestalte aan het ‘nieuwe wij’ van 

de Catharinaparochie. En de passerende 

dweilband op het einde van de viering toverde bij 

iedereen (ook bij de bisschop!) een glimlach op het 

gezicht! Tijdens de viering ging het zonlicht volop 

door de ramen stralen. Ik zelf vond dat een mooi 

teken en voelde me bemoedigd om als uw pastoor 

aan de slag te gaan. De vele hartelijke woorden 

tijdens de ontmoeting na afloop hebben me daarin  

bevestigd. 

Ik gebruikte in de viering het beeld van de diamant 

om aan te geven hoe ik een grote, samengestelde 

parochie zie. De schoonheid van de diamant is zijn 

veelkleurigheid. Het licht wordt in allerlei 

schakeringen gereflecteerd. Zo denk ik dat we 

binnen de samenhang van de ene parochie op heel 

veel manieren het licht van het Evangelie kunnen 

ontvangen en het laten weerschijnen. Aan die 

opdracht wil ik graag mijn bijdrage leveren. Het 

gaat in de parochie niet om de pastoor maar om de 

geloofsgemeenschap, die het Evangelie ontvangt 

als een gave en een uitdaging om er op alle 

mogelijke manieren uit te leven en ervan te 

getuigen. Laten we, -wij allemaal!- dat doen.  
    

Pastoor Han Akkermans 
 

VAN DE REDACTIE 

Voor u ligt alweer het 1e nummer van de 4e 

jaargang, waarin het reilen en zeilen van onze 

parochie staat vermeld. Mocht u zelf graag iets 

willen melden, schroom dan niet om dit te sturen 

naar redactie@catharina-parochie.nl. Wij maken dit 

blad immers samen; voor en door parochianen. Na 

Carnaval doen we het in de vastentijd wat rustiger 

aan om ons voor te bereiden op Pasen. 

Ondertussen lengen de dagen en kondigt de lente 

zich aan met licht en warmte voor eenieder. Ik 

wens u veel leesplezier en alvast Zalig Pasen.              
 

Riejette Lefel 

mailto:redactie@catharina-parochie.nl
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EVEN VOORSTELLEN  

Mijn naam is Egbert Bornhijm, diaken van het 

bisdom Breda. Ik groeide op in de plaatsen 

Halfweg en Zwanenburg in de provincie Noord-

Holland.  

Mijn theologiestudie 

deed ik in Amsterdam 

en daarna verhuisde 

mijn vrouw Maria en ik 

naar Breda waar ik als 

pastoraal werker 

begon in de 

centrumparochie van 

deze stad. Daarna was 

ik werkzaam in de 

regio Dongemond 

(Raamsdonk en Geertruidenberg), in Drenthe 

(Assen en Zuidlaren) en in de regio Halsteren waar 

ik Han Akkermans leerde kennen als mijn naaste 

collega. In 2009 werd ik door bisschop van den 

Hende diaken gewijd. Vanaf die tijd ben ik steeds 

meer voor het bisdom gaan werken, eerst voor het 

dekenaat Markiezaat, daarna voor het vicariaat 

Middelburg als ondersteuning voor de vicaris Paul 

Verbeek. 

Op basis van mijn ervaring in het pastoraat en het 

bisdom heeft bisschop Liesen mij gevraagd een 

dag per week beschikbaar te zijn voor het pastorale 

team van de Catharinaparochie. Ik zal niet zo 

zichtbaar zijn in de liturgie maar mij meer gaan 

bezighouden op het gebied van beleid en waar 

nodig ondersteuning verlenen bij de vele facetten 

van het basispastoraat, waaronder catechese en 

kerkopbouw. Hoewel bescheiden, hoop ik op een 

vruchtbare samenwerking met velen, opdat het 

geloof in parochie en kerk wordt versterkt.  

Diaken Egbert Bornhijm 

 

NIEUWS VAN HET BESTUUR 

“Maak ons werkers van woorden die van u 

geschreven staan; mensen door uw geest herboren 

tot een nieuw, bevrijd bestaan. 

Maak ons tot uw volk, verwanten, deelgenoot van 

brood en wijn; mensen die elkaar van harte enkel 

liefde schuldig zijn.” 

Bovenstaande regels zongen we samen met veel 

parochianen onder begeleiding van de prachtige 

stemmen uit het breed samengestelde koor aan het 

einde van de installatieviering van Han Akkermans 

als pastoor van onze Catharinaparochie. 

Die zang en het welkomstapplaus mogen het begin 

van een nieuwe periode markeren. In de woorden 

en het warme welkom horen we hoop, vertrouwen 

en geloof in de kracht van liefde. Liefde ook voor 

onze parochie. 

 

Met de komst van Han Akkermans sluiten we 

immers ook een periode af; een heftige periode vol 

emotie. We namen met bijzondere vieringen 

afscheid van drie kerkgebouwen in 2016, in juni 

van de Mariakerk en van de Antonius- en 

Corneliuskerk in december. En in de tweede week 

van januari kwam het hartverwarmende afscheid 

van Ronald van Bronswijk en Hennie van Hattum 

er nog bij. Juist het afscheid van wie en wat 

vertrouwd is. Dan is het inspirerend en hoopvol te 

ervaren dat vanuit realiteitszin en 

gemeenschappelijke inzet iets nieuws kan 

beginnen en dat een nieuwe herder warm welkom 

wordt geheten. 

Han Akkermans zal samen met diaken Egbert 

Bornhijm alle kernen bezoeken. We vertrouwen 

erop dat zij ervaren dat de parochianen in 

Oosterhout en de dorpen daadkrachtig zijn en 

nieuwe wegen vinden om samen kerk te zijn. We 

rekenen erop dat ook de bijdragen voor kerkbalans 

die hoop en dat vertrouwen laten zien.  

Laten we samen werken aan een parochieel 

rustiger 2017 waarin we elkaar van harte liefde 

schuldig zijn. 

Mariet van Goch 

Vicevoorzitter Catharinaparochie  

 

CATHARINANIEUWS 

■ DUBBEL AFSCHEID 

Sluiting Corneliuskerk 

Zaterdag 18 december nam de Houtse bevolking 

afscheid van hun kerk, die tot de laatste plaats was 

bezet. Het pastorale team ging voor en de zang 

werd verzorgd door het koor St. Caecilia.  

 

De geschiedenis van de Corneliuskerk gaat ver 

terug. In de 14e eeuw was er al sprake van een 

kapel. In de 18e eeuw werd toestemming verleend 
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tot het bouwen van een schuurkerk, toegewijd aan 

de H. Cornelius, de boerenheilige die werd 

aangeroepen bij veeziekten en stuipen. De 

schuurkerk werd vergroot en bleek toch te klein te 

zijn. De huidige neogotische kerk, die dateert uit 

1878, is nu gesloten. 

 

Sluiting Antoniuskerk 

Oudjaarsavond 31 december om 17.00 uur was de 

laatste viering in de Antoniuskerk met als motto 

“Wat de toekomst brengen moge …”. Deze kerk 

van de Vurhei, de kerk op het kruispunt, ontkwam 

niet aan de al eerder aangekondigde sluiting. 

Voorgangers Harry de Valk (voormalig pastoor van 

de parochiekerk) met het pastorale team: Ronald 

van Bronswijk, Hennie van Hattum en Ed de Kever 

gingen voor.Deze werd muzikaal ondersteund door 

zang van Cantorij Gemengd koor met Ortus en het 

kinderkoor de Flierefluiters. In de goed gevulde 

kerk werd flink meegebeden en gezongen. 
 

 
 

Het sluitstuk had twee kanten: enerzijds het idee 

dat er weer een kerk de deuren moest sluiten en 

anderzijds het met elkaar uitluiden van Oudjaar met 

oliebollen en een glaasje bubbels in de kerk. Dat 

zorgde toch nog even voor een ontspannen 

samenzijn. En natuurlijk werd er getoast op de 

toekomst. 

 

■ UITZWAAIEN RONALD EN HENNIE 

Zondag 8 januari om 10.00 uur stond tijdens de 

hoogmis in de St. Jansbasiliek het afscheid van 

Ronald van Bronswijk en Hennie van Hattum 

centraal. Gemengd koor St. Jan, Capella 

Catharina, Thomascantorij en leden van 

dameskoor voormalige Mariakerk verzorgden de 

gezangen. Het koor stond onder leiding van Mien 

Ernst met Jan Willems aan het orgel.  

De bisschop vroeg Ronald de taak als priester in 

de Sint Norbertusparochie in Roosendaal te gaan 

vervullen. Door een nieuwe samenstelling van het 

team is er voor Hennie geen plaats meer in de 

Catharinaparochie. In haar overweging liet ze 

blijken hoe spijtig ze deze gang van zaken vindt. 

Hennie heeft zich, in de ruim acht jaar dat ze 

werkzaam was, ontwikkeld tot een bijzonder 

kundige pastoraal betrokken vrouw en inspirator 

achter het Thomasprogramma in de Mariakerk 

“Jammer, jammer, jammer” noemde een spreker 

deze keuze van gedwongen afscheid.  

Mariet van Goch nam namens het bestuur aan het 

eind van de viering het woord en sprak zowel 

Hennie als Ronald in beeldende taal toe. Ze 

overhandigde symbolische cadeaus, die in het 

komende voorjaar hun definitieve vorm krijgen.  

Van dat moment maakte Ronald gretig gebruik 

door te zeggen “nu op naar de borrel, het heeft 

lang genoeg geduurd”. Een drukbezochte receptie 

volgde in de pastorie op de Markt met 

welgemeende handdrukken en cadeaus. 

 

Voor op het tekstboekje van de viering stond: “En 

zij gingen langs een andere weg terug naar hun 

land …”. Dat sloeg op Driekoningen, maar ook een 

beetje op Hennie en Ronald, die naar elders gaan. 

Laat het ze goed gaan in de toekomst!  

 

■ INSTALLATIE PASTOOR AKKERMANS 

De nieuwe pastoor van de Catharinaparochie Han 

Akkermans is door bisschop Jan Liesen 

geïnstalleerd tijdens de hoogmis op zondag 5 

februari. In de drukbezochte viering las Mariet van 

Gogh als vicevoorzitter van het parochiebestuur de 

benoemingsbrief voor. Na de preek van de 

bisschop vonden de hernieuwing van de 

wijdingsbeloften en overdracht van de tekenen van 

het ambt als pastoor plaats.  

 

 

Foto Ron Magielse 

 

Een speciaal samengesteld koor uit leden van de 

diverse koren binnen de Catharinaparochie 

verzorgde de gezangen onder leiding van dirigent 

Frans Bullens en organist Jan Willems. 

Verschillende lectoren uit de parochie namen de 

beide lezingen en de voorbeden voor hun rekening. 
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De feestelijke viering werd vlak voor de 

mededelingen en zegen “opgeluisterd” met muziek 

door een carnavalskapel op de Markt, die de 

Kaaise Dweildag inluidde. Dat zorgde voor gelach 

en veel vrolijke gezichten in de kerk. Pastoor Han 

haakte daar meteen op in door te suggereren dat 

het gezelschap uit de kerk muzikaal zou worden 

begeleid naar de pastorie op de Markt. Daar kon 

iedereen persoonlijk pastoor Han de hand 

schudden, vergezeld van de beste wensen voor 

hem in het Oosterhoutse. Hij zal zich de eerste 

maanden oriënteren en veel mensen ontmoeten. 

In de parochie zijn tevens nieuw Egbert Bornhijm 

als diaken voor 1 dag per week, en Ineke Leemput 

als vrijwillig pastoraal werkster bij de 

communievoorbereiding.  

We wensen de nieuwe pastoor Han Akkermans in 

de Catharinaparochie Oosterhout alle goeds toe en 

een vruchtbare samenwerking met het team, 

bestuur, commissies, werkgroepen, vrijwilligers en 

kerkgangers. Dat Gods zegen op zijn werk mag 

rusten. 
 

Ad van der Made 

 

■ DONKERE METTEN 

Schola Cantorum Oosterhout  

De Metten maken deel uit van het getijdengebed in 

kloosters en worden ’s nachts of in de vroege 

ochtend gezongen. 

In de middeleeuwen ontstaat in 

Noord-Europese kloosters het 

gebruik om tijdens de metten 

van Witte Donderdag, Goede 

Vrijdag en Stille Zaterdag de 

vijftien kaarsen, die in de verder 

donkere kerk branden, na het 

zingen van een psalm één voor 

één te doven zodat het steeds 

donkerder wordt, vandaar de 

naam; Donkere Metten!  

 

Kaarsen en gerommel!  

De kaarsen die worden gedoofd, verwijzen naar de 

apostelen, die, na het verraad van Judas, Christus 

één voor één verlaten. De laatst brandende kaars 

wordt niet gedoofd, maar weggeborgen. Vanuit de 

koorbanken klinkt dan gerommel.  

Het symboliseert het natuurgeweld van aardbeving 

en gedonder dat met Christus’ dood gepaard gaat. 

Op Paasmorgen wordt die brandende kaars weer 

teruggeplaatst; zinnebeeld van de verrijzenis, het 

nieuwe licht. 
 

Beleef, samen met de Schola, in de late (donkere!) 

vooravond van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 

Stille Zaterdag deze drie bijzondere bijeenkomsten;  

Maar ook als u kiest voor één of twee avond(en), 

bent u natuurlijk van harte welkom. 

Let op de data en het aanvangsuur! 

 

Plaats: Sint-Jansbasiliek, Markt in Oosterhout  

Woensdag 12 april om 21.00 uur,  

Donderdag 13 april om 21.00 uur, 

Vrijdag 14 april om 21.00 uur,  

 

Schola Cantorum Oosterhout zingt onder leiding 

van Rudi Oomen. Vormgeving Walther Halters. 

De toegang is gratis, een vrije gave is van harte 

welkom! 

 

■ WORKSHOP GREGORIAANS 

Schola Cantorum Oosterhout bestaat 75 jaar en 

spant zich in om het Gregoriaans als religieus 

cultureel erfgoed voor de toekomst te behouden.  

De Schola nodigt ieder die meer wil weten over het 

Gregoriaans, het zingen ervan zelf wil ervaren, van 

harte uit om deel te nemen aan de workshop 

Gregoriaans.    De kosten zijn € 15,00 en dat is 

inclusief cursusmateriaal en koffie/thee.  

Aanmelden via info@deschola.nl. En wie nu al 

nieuwsgierig is: kijk eens op YouTube en zoek het 

filmpje GregoGaga! 

 

Walther Halters  

 

■ HET KINDERKOOR  

Van de Catharinaparochie – een sprookje 

Er was eens een kinderkoor, een leuk kinderkoor. 

Het was niet groot, zo’n kind of 6 en de koorleider 

was al wat ouder, die was natuurlijk geen kind 

meer. Elke maandagmiddag kwamen ze bij elkaar 

in het koetshuis van de pastorie op de markt van 

het lieflijke plaatsje Oosterhout. Ze zongen dat het 

een lieve lust was en er werd ook veel gelachen en 

plezier gemaakt. Ook leerden de kinderen iets over 

noten en werd hun gehoor getraind en zo gingen 

ze steeds beter zingen.  

 

Ze zongen mee tijdens het kerstconcert, ze gaven 

zélf een concertje in de pastorie, ze zongen voor 

de “natsjonale” televisie, kortom: alles ging prima. 

Maar groter werd het koortje niet, en dat vonden ze 

spijtig want ze wilden wel wat groter worden. Met 

meer kinderen is het natuurlijk steeds leuker en 

mooier.  

mailto:info@deschola.nl
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Dus gingen ze samen naar de dokter, alle 6, plus 

de koorleider. De dokter was een vriendelijke heer 

met verstand van koren. Hij keek de kinderen eens 

goed aan, onderzocht de dirigent en toen de 

kinderen vroegen: ‘Waarom worden wij niet groter?’ 

kwam zijn conclusie. ‘Jullie’, zo zei hij op plechtige 

toon, ‘hebben last van een koorgroeistoornis in de 

onderste helft’. Zo, dat was wat! Daar schrokken de 

kinderen wel wat van, zeker omdat het ‘in de 

onderste helft’ was, waarvan ze niet echt wisten 

wat het was, maar het klonk wel heftig. ‘Ik zal jullie 

verwijzen naar het Bisdom Breda’ zei de koorarts, 

‘daar kunnen ze jullie wellicht, ik zeg, wellicht 

verder helpen.’ 

Welja, naar Breda, ook dat nog, en dan nog wel 

naar het bisdom…Dat klonk al helemaal niet slim, 

maar dom! Maar omdat de kinderen en hun 

koorleider op zijn minst niet bang waren uitgevallen 

en het zaakje nu weleens tot de bodem wilden 

uitzoeken kochten ze snel een kaartje voor de trein 

naar Breda. Dat duurde wel even want het station 

moest nog gebouwd worden en de rails nog 

gelegd. Daar wachtten ze niet op. Dan maar met 

de bus naar Breda. Dat ging stukken beter en 

spoedig konden ze zich melden bij de “resepsie” 

van het Bisdom Breda. Beetje ingewikkeld gedoe 

met deuren, moest er eerst worden aangebeld om 

de eerste deur open te maken en dan weer dicht 

en vervolgens op een knopje drukken waarna een 

mevrouw ook op een knopje drukte om een tweede 

deur open te doen…Nou, dat ging thuis wel 

makkelijker! Maar ondanks alle tegenslagen 

kwamen ze op een goed moment oog in oog te 

staan met het Bisdom Breda. Het Bisdom bleek 

een aardige man te zijn die reuze vriendelijk uit zijn 

ogen keek en omdat hij in het geheel niet dom was 

noemde ze hem dan ook geen bisdom maar 

bisschop. Dat viel nog wel te snappen en nadat de 

kinderen wat appelsap en de koorleider een mooi 

glas wijn had gekregen om te bekomen van alle 

inspanningen kwam natuurlijk de brandende vraag 

van de kinderen: ‘Waarom worden wij niet groter?’ 

Toen keek de bisschop onderzoekend over zijn bril 

naar de kinderen en zei:  

Dat hoort u de volgende keer, als u weer een stukje 

leest over het Catharina Kinderkoor.  

Ondertussen hopen we natuurlijk met smacht dat u, 

ouders, grootouders, overgrootouders, tantes en 

ooms, stiefmoeders en –vaders, verzorgers, 

oppassers, schoolmeesters en juffrouwen en allen 

die met de jeugd te maken heeft, dat u dus dit 

Kinderkoor onder de aandacht brengt van alle 

Oosterhoutse kinderen. Want mondelinge reclame 

is nog steeds de beste reclame. Het kost (nog) 

niets en je krijgt er veel voor terug. Zo’n kinderkoor 

is de toekomst van het geloofsleven, al zeg ik het 

zelf…! 

Maandagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur, 

koetshuis van de pastorie op de Markt. 

 

Frans Bullens 

 

■ JONGERENGROEP 

Afgelopen zomer vond in Polen de 

Wereldjongerendagen (WJD) plaats. De stad 

Krakau was toen een week lang de locatie voor het 

grootste evenement voor jongeren ter wereld. 

Krakau stond op zijn kop. In de straten vierden de 

jongeren feest, speelden er bandjes, werden 

volslagen vreemden vrienden en heerste er 

blijdschap onder de jongeren. Waarom werd er zo 

feest gevierd? De vele jongeren vierden het blije 

katholieke geloof in God! "Want waar er twee of 

drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun 

midden," zegt Jezus ons in het Evangelie. Dat 

moest dus zeker het geval zijn in Krakau met 2,5 

miljoen katholieke jongeren die het evenement 

bezochten. 

Het contrast met Nederland na thuiskomst was dan 

ook erg groot. De jongeren die naar de WJD zijn 

geweest misten het grote saamhorigheidsgevoel in 

hun eigen omgeving, maar ook de kansen en 

manieren om mensen het geloof in God te laten 

ervaren, om het te laten zien en om het uit te 

leggen. Vandaar ook dat we ons geroepen voelden 

om een jongerengroep te starten: Rooms-

katholieke Jongerengroep 'Quo Vadis', oftewel RKJ 

Quo Vadis. 

Onze groep heeft als doel dat jongeren (16-30), 

zowel kerkelijk als niet-kerkelijk, gelovig of niet-

gelovig, kunnen leren over het katholieke geloof, 

maar ook dat ze met elkaar in gesprek kunnen 

raken. Het is verdiepend, maar ook heel 

laagdrempelig. Een gewone zaterdagavond begint 

bij ons om 19.00 uur met het avondeten waar 

iedereen aan mag deelnemen. Vervolgens gaat de 

avond verder met het programma om 20.00 uur.  
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Mocht je geïnteresseerd zijn, kijk dan vooral op de 

Facebookpagina RKJ Quo Vadis voor de nieuwe 

bijeenkomsten of, als je vragen hebt, stuur een 

mailtje naar rkj.quovadis@gmail.com. Onze 

bijeenkomsten worden één keer per maand 

gehouden in de pastorie gelegen aan de Markt in 

Oosterhout. Weet je welkom! 

Roy Soeters 

■ KINDERNEVENDIENST 

Graag nodigen wij alle (groot)ouders uit om de 

(klein)kinderen in ieder geval elke laatste zondag 

van de maand mee te nemen naar de kerk. Op 

deze zondagen is er in de basiliek speciaal 

aandacht voor de kinderen. Die zondag wordt dan 

namelijk, tijdens de eucharistieviering, de 

kindernevendienst georganiseerd, een bijeenkomst 

tijdens de eucharistieviering speciaal voor 

kinderen. Tijdens deze bijeenkomsten leren de 

kinderen op hun eigen manier meer over het 

evangelie. We kunnen natuurlijk niet jong genoeg 

beginnen om meer over ons geloof te leren en ons 

geloof te ervaren, zoals onze ouders en peetouders 

dat bij onze doop beloofd hebben. 

 
Hoe gaat het in zijn werk? 
Na het openingswoord van de priester, nemen 

twee begeleidsters de kinderen mee naar het 

koetshuis (bijgebouw van de pastorie op de markt). 

We beginnen altijd met het Onze Vader en doen 

een voorstelrondje. Daarna wordt het Evangelie uit 

de Kinderbijbel voorgelezen en doen we een 

activiteit welke aansluit bij dit thema. Op deze 

manier worden de kinderen aan het denken gezet 

over hun geloof en hun dagelijks handelen. 

Uiteraard zorgen de begeleidsters zeker voor de 

gezelligheid en wat lekkers. 

 

Spaarsysteem 

Om de bijeenkomsten extra leuk te maken kunnen 

de kinderen sparen voor leuke cadeautjes.  

Iedere keer 

dat ze 

komen 

krijgen ze 

een sticker 

en na een 

aantal 

stickers 

krijgen ze 

een 

cadeautje.  

Je kunt hierbij denken aan een poster van het 

Onze Vader, een kaarsje of een kinderbijbeltje. 
 
 
 

Wanneer? 
Iedere laatste zondag van de maand, tijdens de 
eucharistieviering. Starttijd 10.00 uur.  
We zien jullie graag dan! 

 

Met vriendelijke groet, 

De begeleidsters van de kindernevendienst 

 

■ EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

Zondagmorgen 19 februari luiden de klokken van 

de St. Marcoenkerk in Dorst. Het lijkt of ze roepen: 

“kom dan, kom dan.” Het wordt in de wijde 

omgeving gehoord. Van alle kanten uit de 

Catharinaparochie komen jonge gezinnen naar de 

kerk.  Het is een bijzondere viering. Alle 

communicanten van het komende jaar en hun 

ouders zijn uitgenodigd voor de uitlegviering. Het is 

de eerste keer dat pastoor Akkermans voorgaat in 

de eucharistie in Dorst. Dubbel feest dus. Wat 

onwennig zitten de kinderen in de kerk. Velen van 

hen zijn nog nooit in deze kerk geweest. Dit jaar 

komen ze er verschillende malen voor de 

voorbereiding van de Eerste Heilige Communie. Er 

is voor 2017 immers gekozen voor de St. 

Marcoenkerk en de pastorie in Dorst voor de 

voorbereiding. Tijdens de viering gaan de 

communicanten allemaal door de poort om te laten 

zien dat ze bij Jezus willen horen en als symbool 

plakken ze allemaal een zelfgemaakte hand met 

hun naam erop aan de boog. Pastoor Han zei nog. 

“Je naam is heel belangrijk, want door die naam 

kennen de mensen jou.” Ook bij het bidden van het 

onze Vader kwamen de kinderen naar voren en 

vormden een kring rond het altaar. De Flierefluiters 

hebben mooie liederen gezongen. Na de viering 

was het even ontspannen en napraten bij een 

kopje koffie of thee, waar de dames van Dorst goed 

voor gezorgd hadden.  

Toen de bel klonk ging iedereen weer in de banken 

zitten. Het project werd uitgelegd, waar we dit jaar 

mee werken, “Op weg naar je Eerste Heilige 

Communie”.   

Bij iedere bijeenkomst 

komen we een stapje 

dichter bij het grote 

Communiefeest. We leren 

elkaar en Jezus in deze 

tijd beter kennen. Niet 

alleen de kinderen gaan 

aan de slag met het 

project, ook de ouders 

komen iedere keer bij 

elkaar voor hun eigen 

catechesemoment.  
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We hopen voor iedereen, zowel ouders als 

kinderen, en de werkgroep, dat het een mooie 

voorbereidingstijd wordt. 

 

Namens de Communiewerkgroep,  

Ineke Leemput    

 

■ KRUISWEG VOOR KINDEREN 

Jarenlang was er een kruisweg voor kinderen in de 

St. Antoniuskerk. Nu die kerk gesloten is, heeft het 

team besloten de kruisweg voor kinderen te 

houden in de H. Marcoenkerk in Dorst. 

Op Goede Vrijdag loopt Gerrie van Bree met alle 

aanwezige kinderen de kruisweg. De kruisweg is 

het verhaal van het lijden en sterven van Jezus, 

uitgebeeld in afbeeldingen (staties). Iedere statie 

vertelt een stukje van het lijdensverhaal van Jezus. 

We zien op de schilderijen het lijden van Jezus en 

we leggen samen de koppeling naar het lijden in 

onze tijd. Alle kinderen, in het bijzonder de 1e 

communicanten, zijn van harte welkom in de kerk 

van Dorst op vrijdagmiddag 14 april om half vijf. 

 

Gerrie van Bree 

 

■ STICHTING LUDENS 

Orgelconcerten voorjaar 2017 

Het Maarschalkerweerdorgel van de St. 

Jansbasiliek heeft in de maand januari een “long”-

operatie ondergaan: door een productiefout van de 

gebruikte lijm liet het schapenleer van de 

blaasbalgen los, zodat er wind weglekte uit de 

windvoorziening. Gelukkig bleek deze productiefout 

onder de garantie van de orgelbouwer te vallen, 

zodat het herstel zonder kosten voor de 

Catharinaparochie kon plaatsvinden. Inmiddels is 

de patiënt geheel hersteld van zijn longoperatie en 

doet weer zijn trouwe diensten tijdens de 

wekelijkse vieringen. Ook dit jaar organiseert de 

Stichting Ludens (www.stichtingludens.nl) een 

aantal concerten rondom dit historische 

Maarschalkerweerdorgel.  

 

Het overzicht van de concerten voor het eerste 

halfjaar in 2017 volgt hierna. Toegangsprijs voor de 

concerten is in principe € 7,50 (tenzij anders 

aangegeven), jongeren en studenten hebben gratis 

toegang. 

 

Onze concertserie wordt op zondag 12 maart 

(15.00 uur) geopend door de Rotterdamse 

stadsorganist Geert Bierling, die wederom al 

improviserend een stomme film zal begeleiden. 

Bierling was al eerder te gast in 2013 (Jeanne 

d’Arc) en 2015 (The Phantom of the Opera), 

waarbij zijn magistrale improvisatietalent diepe 

indruk heeft achtergelaten. Dit keer staat de 

passiefilm The King of Kings (1927) over het leven 

en lijden van Jesus Christus van Cecil B. DeMille 

op het programma. Een evenement dat u niet mag 

missen!!! 

 

In de periode van 23 april tot en met 20 mei vindt in 

Oosterhout het project Down in Town 

(www.stichting-iedereen.nl) plaats, waarin de 

integratie van mensen met een verstandelijke 

beperking in het maatschappelijke leven van 

alledag in Oosterhout centraal staat. Tijdens de 

openingsmanifestatie 

op zondag 23 april 

(aanvang: 15.00 uur/ 

toegang: € 8,00) in de 

St. Jansbasiliek zal de 

bekende JOSTI-band 

(www.jostiband.nl) een 

optreden verzorgen 

samen met “huis”-

organist Frans Bullens 

op beide orgels van de 

Basiliek. Vorig jaar is 

het tijdens het Sacred 

Concert niet gelukt om 

het dak van de Basiliek af te blazen, maar wellicht 

dit keer wel? Zorg dat u erbij bent! 

De St. Jansbasiliek bezit op dit moment maar liefst 

4 toetsinstrumenten: twee kerkorgels, een piano en 

een harmonium (in bruikleen). Tot voor kort waren 

deze instrumenten helaas niet tegelijkertijd te 

gebruiken, omdat de stemming van het 

Maarschalkerweerdorgel behoorlijk afwijkt van de 

stemming van het Verschueren koororgel. Door het 

harmonium via een gulle gift van de eigenaren 

opnieuw te laten stemmen zijn er nu nieuwe 

(kerkmuzikale) mogelijkheden geopend. Op 

zondag 28 mei (aanvang: 15.00 uur) zullen de 

kerkmusici van de Basiliek, Jan Willems en Frans 

Bullens, aangevuld met organist Ton Stevens en in 

samenwerking met de Capella Catharina, alle 

toetsinstrumenten in verschillende combinaties aan 

u laten horen (“Every keyboard you can get”). Op 

het programma staan o.a. werken van Rossini 

(Petite Messe Solenelle voor koor, solisten, en 

piano en harmonium), Franck (Prelude, Fugue et 

Variation voor piano en harmonium) en Vierne 

(Messe Solenelle voor koor en twee orgels). Een 

aantal spannende combinaties die wij van harte bij 

u aanbevelen. 

Evenals vorig jaar vindt er op maandag 12 juni 

(20.00 uur/toegang: € 5,00) een benefietconcert 

plaats voor het onderhoud van het 

Maarschalkerweerdorgel. Wederom zullen het 

jongerenkoor YRDV uit Raamsdonksveer en het 

Schoolkoor en –orkest van het Stedelijk 

http://www.stichtingludens.nl/
http://www.stichting-iedereen.nl/
http://www.jostiband.nl/
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Gymnasium te Breda, beiden o.l.v. Jan Willems 

voor u optreden met een zeer afwisselend 

programma. 

In de zomermaanden (juli en augustus) vindt 

traditiegetrouw de succesvolle serie 

Marktconcerten plaats, waarover in het volgende 

parochieblad nader zal worden bericht.  

 

Activiteiten 

Momenteel lopen er 2 acties:  

Vriendenactie en Rabobank-clubactie. 

Wilt u nadere informatie over de activiteiten van de 

Stichting Ludens dan kunt u contact opnemen met 

het secretariaat van de stichting: Ockenburg 28, 

4901 CW te Oosterhout, telefoon 0162 – 692006, 

e-mail: fred.Jansen.nots@planet.nl, of onze 

website bezoeken: www.stichtingludens.nl.  

 

Ton Stevens   

 

■ BIJZONDERE NIGHTFEVER-LIGHT 

Op 23 december werd Nightfever gehouden in de 
basiliek; een gezamenlijk initiatief van 
gemeenschap Chemin Neuf, Catharinaparochie, 
Protestante Gemeente Oosterhout, Jubilee 
gemeente en de kloosters in Oosterhout. Het is 
geweldig om te organiseren met veel vrijwilligers 
vanuit de christelijke geloofsgemeenschappen.  
De dag begint om 14.00 uur bij de zusters 
Benedictinessen met de middagdienst. Daarna 
ontvangen we de ‘gouden schoenendoos’ van 
zuster Martha, de abdis. Mensen die bij de 
Nightfever binnenlopen kunnen hierin hun 
gebedsintenties doen. Na de Nightfever worden 
deze intenties naar de zusters Benedictinessen en 
Norbertinessen gebracht. Zij zorgen ervoor dat al 
deze intenties (en dat zijn er meestal wel een paar 
honderd!) gebeden worden.  
We krijgen papiertjes met bijbelteksten mee, die ter 

overdenking tijdens de Nightfever worden gebruikt. 

Sommige zusters beginnen hier een half jaar van 

tevoren aan en kalligraferen deze teksten met de 

hand. Door de zusters wordt tussen 19.00 en 22.00 

uur onafgebroken gebeden voor de Nightfever. 

Prachtig om zo gedragen te worden door het gebed 

van de zusters! Zo zijn de kloostergemeen-

schappen bij Nightfever betrokken, al zijn ze niet 

lijfelijk aanwezig. 

Vanaf 17.00 uur komen de vrijwilligers en maken 
de basiliek gereed voor Nightfever: kaarsjes, 
verlichting in de gesprekshoek voor de dominee en 
priesters, tafels voor gebedsintenties, stoelen, 
kleden met kussentjes, de lege kribbe als symbool 
voor de advent en ga zo maar door. Met de hulp 
van 60 vrijwilligers wordt de kerk in gereedheid 
gebracht; daarna eten we gezamenlijk.  
 
 

De maaltijd was weer een feest! Onder andere de 

dames Wil Ligtvoet en Mieke Verdaasdonk (St. Jan 

de Doper, Oosteind), Georgette Beumer (Basiliek) 

en Magda van Seeters (vrijwilligster bij de Witte 

Tornado van de Basiliek) zorgden voor een 

fantastische aankleding van de pastorie en de 

maaltijd. Gemeenschap Chemin Neuf zorgde voor 

soep, chocolade broodjes, fruit en een toetje; 

vanuit de parochie wordt dit waar nodig aangevuld 

met broodjes, beleg en drinken. De positieve 

energie van alle vrijwilligers was voelbaar. Onder 

de vrijwilligers jongeren vanuit jongerengroep Quo 

Vadis en Chemin Neuf. Kapelaan Jochem van 

Velthoven die onze jongerengroep mee begeleidt 

was aanwezig, evenals dominicaan Richard 

Steenvoorde (momenteel wonend en studerend in 

Oxford). 

Dominee Boevé, Hennie van Hattum en zuster 

Ruth waren eveneens aanwezig. Tijdens de 

maaltijd sloot pastoor Han Akkermans aan om zo 

kennis te maken met zijn nieuwe parochie en 

Oosterhout. 

 
Foto Thomas Kop 

 
Om 19.00 uur begint Nightfever echt! Straatteams 
gaan het centrum in om kaarsjes uit te delen en 
mensen uit te nodigen die aan te steken. In de 
basiliek staan ontvangstcomités die uitleg geven 
wat er te doen is: kaarsje aansteken, 
gebedsintentie schrijven, in gesprek gaan met een 
priester of dominee, een tekst lezen, gewoon even 
zitten en tot rust komen. 
 

In de kerk zingt een gelegenheidskoor 
Taizéliederen en rustige opwekkingsliederen; met 
begeleiding van het Maarschalkerweerdorgel of de 
piano.  
Er zijn honderden mensen de basiliek binnen-
gelopen: veel jongeren, gezinnen met kleine 
kinderen, ouderen. Je kon zien dat velen geraakt 
werden door de sfeer van stilte en gebed. Een 
sfeer die gelukkig niet al teveel werd verstoord door 
de ijsbaan!  
 

mailto:Jansen.nots@planet.nl
http://www.stichtingludens.nl/
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Foto Eva Thomassen fotografie 

 
Om 21.30 uur sloten we de Nightfever af met een 
gezamenlijke completen, waarbij aan het eind alle 
ambtsdragers een gezamenlijke zegen uitspraken. 
Daarna opruimen en tot slot een afsluiting in Café 
de Beurs voor de vrijwilligers die dat wilden.  
 
Ondanks alle drukte is Nightfever ook voor mij een 
moment van bezinning: geraakt worden door het 
mysterie van de komende kerst. Dat is wat we met 
de Nightfever proberen uit te stralen: iedereen is 
welkom; of je nu regelmatig in de kerk komt of 
misschien wel nooit, dat maakt geen verschil. 
Christus wil er voor ons allemaal zijn en we kunnen 
altijd bij hem terecht! 
 
Ilse Willems 
Coördinator Basiliek 

 

■ KUNST IN DE KERKEN 

Erfgoed in de Verrijzenisparochie 

 

   
 

De Verrijzeniskerk is in onze parochie het jongste 

kerkgebouw. Meer dan de andere huidige kerken 

van de parochie is het ontworpen voor een 

parochie als geloofsgemeenschap en niet alleen 

als sacraal gebouw, ter ere van God. 

Door een hal en gang kom je in de liturgische 

ruimte. In die gang hangen twee bijzondere 

kunstwerkjes, glas-in-loodraampjes, geschonken 

door  

Dominica Sanders-Vos en haar echtgenoot Kees, 

beiden actief in de Verrijzeniskerk. 

Twee verhalen worden uitgebeeld: het verhaal van 

de wonderbare visvangst en dat van de storm op 

het meer. De geschiedenis van deze glas-in-

loodramen toont ons dat de keuze van deze 

thema’s niet toevallig is.  

Het begint met de bouw van een schitterende 
vrachtboot, de Rotte, door Albertus Vinke, eigenaar 
van Rederij Vinke & Co. Het schip vervoert vooral 
hout uit Finland, Noorwegen en Zweden. Albertus 
Vinke, toen consul van Finland, is een zeer gelovig 
man. Hij laat op de Rotte, waarschijnlijk als enig 
schip in Nederland, een kapel inrichten. De glas-in-
loodramen, in 1959 gemaakt door Ton Koene den 
Hartog, zijn voor deze bestemming in Dordrecht 
vervaardigd.  
De uitbeelding van de verhalen is modern. Jezus 
wordt gestileerd afgebeeld. Schijnbaar los uit de 
hand zijn vissen, netten, en een schip in de 
gebrandschilderde ramen weergegeven. De 
voorstelling loopt door het lood heen en is vol kleur 
en beweging.  
Albertus Vinke was lid van de Nederlands 
Hervormde Kerk van de gemeente in Rotterdam 
waar de vader van Dominica, Wiebe Vos, toen 
predikant was. Zijn pastorie stond vlak bij de 
kathedrale kerk. Wiebe Vos is geen gewone 
predikant. Hij laat zich pastor (herder) noemen, 
draagt een gebedsmantel in plaats van een toga en 
is erg gericht op de vormgeving van de liturgie. 
Als pastor vaart hij met de Rotte mee naar 
Amerika. Dagelijks zijn er diensten met de 
bemanning van het schip.  
De opkomst schijnt goed geweest te zijn, misschien 
ook omdat na afloop jenever wordt geschonken.  
 
Maar de tijdsgeest verandert en rond 1975 
verwijdert men de kapel uit het schip. 
Alles uit de kapel, de kansel, banken en de 
ornamenten wordt opgeslagen in de pastorie van 
Wiebe Vos in Rotterdam. De twee ramen echter 
krijgen meteen een plaats in de huiskapel van de 
pastorie.  
Ze gaan mee als Wiebe Vos met emeritaat gaat en 
verhuist, eerst naar Grave en later naar Made, 
want zij horen thuis in zijn huiskapel. Plotseling, op 
19 februari 2004 overlijdt hij op 83-jarige leeftijd en 
hij wordt begraven, zoals hij wilde, vanuit de 
basiliek in Oosterhout. 
Dominica heeft de ramen deze nieuwe bestemming 
gegeven. 
Nu vertegenwoordigen ze een stuk geschiedenis 
uit de scheepvaart, maar ook uit de oecumenische 
beweging en de wederzijdse beïnvloeding van de 
protestante en katholieke kerk in de tweede helft 
van de 20ste eeuw. Heel bijzonder! 
 
Liesbeth Berflo - van Roestel 
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ALGEMENE INFORMATIE 

In de kernen van de Catharinaparochie wordt liturgie gevierd. Bij de kernen is opgenomen 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 

 

Kern: Viering: Contactgegevens: 

St. Jan de Doper 

(Basiliek) 

Markt  

4901 EP  Oosterhout 

Woensdag       8.00 uur *  

Vrijdag             8.00 uur * 

*Na Pasen      9.00 uur 

Zaterdag        19.00 uur 

Zondag          10.00 uur 

Telefoon: 0162-453574 

E-mail: secretariaat@basilieksintjan.nl 

Website:      www.basiliekoosterhout.nl 

Bankrekening:     NL90RABO0139951199 

H. Marcoen 

Baarschotsestraat 87 

4849 BK  Dorst 

 

Zondag          11.00 uur 

 

Telefoon:     0162-432339 

E-mail:                 marcoenkerkdorst@gmail.com  

Bankrekening:     NL86RABO0112291430 

H. Johannes de Doper 

Provincialeweg 84 

4909 AL Oosteind 

 

Zaterdag        19.00 uur  

 

Telefoon: 0162-453354  

E-mail:                 sintjanoosteind@live.nl  

Bankrekening:     NL32RABO0139501290 

Antoniuskern 

Antoniushuis “De Vinder” 

St. Vincentiusstraat 113 a  

4901 GJ  Oosterhout 

 

 

 

Zaterdag        17.00 uur 

 

Telefoon: 0162-470954 

Ma-woe-vrij:        9.00-12.00 uur 

Di-do:                  9.00-12.00 en 13.30-16.00 uur 

E-mail: st-antonius@zonnet.nl 

Website:      www.st-antoniusoosterhout.nl  

Bankrekening:     NL29RABO0139901566 

Corneliuskern 

Dorpshuis “Den Brink” 

Houtse Heuvel 24 a 

4911 AW Den Hout 

 

Donderdag        9.00 uur 

2e en 4e zaterdag 

van de maand 19.00 uur   

Telefoon:     0162-432339 

 

Bankrekening:     NL21RABO0155678566 

Verrijzenis 

Vondellaan 43  

4904 BA  Oosterhout 

 

Woensdag        9.30 uur 

Zondag             9.30 uur 

Telefoon: 0162-453502 

Ma t/m vrijdag     9.00-12.00 uur 

E-mail: info@verrijzeniskerkoosterhout.nl 

Website:              www.verrijzeniskerkoosterhout.nl  

Bankrekening:     NL71RABO0139903720 

Mariakern 

 

Zaterdag         19.00 uur 

Basiliek St. Jan 

Telefoon:             0162-432339 

Bankrekening:     NL48RABO0139901515 

 

■ INLOOPHUIZEN 

U bent altijd welkom in een “Inloophuis”.  

 

Inloophuis “De Herberg”  

Vondellaan 43 in de Verrijzeniskerk. 

Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en 

donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. 

 
 

Inloophuis “De Vinder”  

Sint Vincentiusstraat 113a in Antoniushuis. 

Geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 

10.00 tot 12.00 uur. 

Tevens elke derde zondag van de maand van 14.00 

tot 16.30 uur. 

 

 

Inloophuis “De Pastorie” 

Provincialeweg 84 Oosteind naast H. Johannes de 

Doperkerk. 

Geopend op dinsdag van 10.00 tot 15.30 uur en  

vrijdag van 10.00 tot 13.30 uur. 

 

Inloophuis “Basiliek”  

Markt 17 in pastorie van Basiliek St. Jan. 

Geopend elke derde donderdag van de maand van 

14.00 tot 16.00 uur. 

 

http://www.catharina-parochie.nl/
mailto:secretariaat@basilieksintjan.nl
http://www.basiliekoosterhout.nl/
mailto:marcoenkerkdorst@gmail.com
mailto:sintjanoosteind@live.nl
mailto:st-antonius@zonnet.nl
http://www.st-antoniusoosterhout.nl/
mailto:info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
http://www.verrijzeniskerkoosterhout.nl/
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■ SPECIALE VIERINGEN 

Basiliek St. Jan 

Laatste zondag van de maand Kindernevendienst 

 
Basiliek St. Jan: de viering van zaterdag 1 april,  
19.00u vervalt in verband met een concert Cadans. 
 
Palmzondag 8-9 april 
In alle kernen wordt gevierd. 
In de Marcoenkerk presenteren zich de eerste  
communicantjes.  
 
Boeteviering dinsdag 11 april, 19.00 uur  
Basiliek St. Jan: parochiële viering 
Voorgangers: H. Akkermans / E. de Kever 
 
Chrismaviering woensdag 12 april, 19.00 uur 
Voor het hele bisdom in H. Bavokerk Rijsbergen 
 
Witte Donderdag 13 april, 19.00 uur 
Basiliek St. Jan: parochiële viering 
Voorgangers: H. Akkermans / E. de Kever 
 
Goede Vrijdag 14 april 
H. Joh. de Doper:  
15.00 uur Kruisweg; voorganger: R. Loonen      
H. Marcoen: 
15.00 uur Kruisweg; voorganger: H. Berflo 
16.30 uur Kinderkruisweg; voorganger: G. van Bree 
Basiliek St. Jan: 19.00 uur  
Voorgangers: H. Akkermans / E.de Kever 
 
Stille Zaterdag/Paaswake 15 april, 22.00 uur 
Basiliek St. Jan: parochiële viering met  
medewerking van parochieel koor 
Voorgangers: H. Akkermans / E. de Kever   
 
Eerste Paasdag 16 april 
H. Joh. de Doper:  
9.30 uur; voorganger: T. Gerritsen 
Verrijzenis:  
9.30 uur; voorganger: C. Maas 
Basiliek St. Jan:     
10.00 uur; voorganger: H. Akkermans 
H. Marcoen:                 
11.00 uur; voorganger: Th. van der Leest 
 
Tweede Paasdag 17 april, 10.00 uur 
Basiliek St. Jan: parochiële viering 
Voorganger: H. Akkermans 
 
Zondag 21 mei, 11.00 uur  

H. Marcoen: Eerste Heilige Communie 

Wij wensen de kinderen van harte welkom in de 

gemeenschap van het geloof. 

 

We wensen u een goede voorbereiding in 
de 40-dagentijd en een Zalig Pasen 

 

■  KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE 

Het H. Doopsel ontvingen 

04-12     Martijn Abbink (Marcoen) 
18-12     Tess Hooijmaaijers (Basiliek) 
08-01     Milan Ruttchen (Marcoen) 
08-01     Fleur Ruttchen (Marcoen) 
12-02     Casper Sandig (Basiliek) 
12-02     Evi van de Burgt (Basiliek) 
  

 

In het Huwelijk traden 

15-10    Jelte de Jong en Linda van Mook 

             St. Paulus Abdij 

25-11    Frederik van Dam en Marina Lempers 

             Vredeskerk 

Zegening ontvingen 
06-10    Marianne Welten en Christa Bleeker 
             Verrijzenis 

 

Van ons gingen heen                  

22-11    Petronella Baijens - 86 jaar         
   (Basiliek) 
22-11    Jos van Strien - 79 jaar  
   (Joh. de Doper) 
23-12    Antonetta van Heesch-Kamp - 88 jaar  
             (Antonius) 
22-12    Annie Malcontent-van Nassau - 100 jaar  
             (Basiliek) 
22-12    Ann van Spaandonk - 84 jaar (Verrijzenis) 
28-12    Sjef Mertens - 82 jaar (Basiliek) 
27-12    Hans Geerts - 57 jaar (Basiliek) 
03-01    Jan van Langh - 93 jaar (Basiliek) 
06-01    Sjan Broeders-Horsten - 84 jaar  
             (Joh. de Doper) 
10-01    Cornelis Oosters - 69 jaar  
             (begraven in Den Hout) 
12-01    Jan van Roessel - 68 jaar (Basiliek) 
18-01    André Krol 68 - jaar (Basiliek) 
28-01    Rina Kock-van der Poorten - 87 jaar  
             (Marcoen) 
29-01    Berna Janssen - 71 jaar (Verrijzenis) 
04-02    Guus de Kroon-Hoevenaars - 93 jaar  
             (Basiliek) 
04-02    Annie Wijgerde-van Bakel - 93 jaar  
             (Verrijzenis) 
09-02    Arie Stadhouders - 88 jaar (Verrijzenis) 
15-02    Jacoba Soeters - 88 jaar (Basiliek) 
18-02    Johanna Haarbosch-Ligtvoet - 90 jaar 
             (Joh. de Doper) 
 

 Mogen zij in Gods liefde verder leven 
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■ HET VERHAAL CENTRAAL 

De Catharinaparochie wil verhalen laten 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. Eén keer per maand op 

dinsdagavond is er 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 

20.00 uur Start gesprek 

20.15 uur Koffie/thee 

20.30 uur Afronding en naar huis 

 

11 april: Rouwen 

Corry van Leijsen | Bezoekt al 30 jaar rouwenden. 

Eerst vanuit St. Anthoniusparochie en later vanuit 

de Verrijzenisparochie waar ze zich thans nauw 

mee verbonden voelt en waar ze als vrijwilliger erg 

actief is. Zij zingt bij het dameskoor 

Verrijzenisparochie, bemenst één dag in de week 

het secretariaat en verzorgt de felicitatiedienst van 

de Verrijzeniskerk.  Mede aan de hand van haar 

persoonlijk verhaal over haar eigen verliezen vertelt 

zij over rouw. 

 

9 mei: De gaven van de Geest  

Titus Frankemölle |Diaken van het bisdom van 

Breda. Titus spreekt over de gaven van de Geest 

en laat aan de hand van vijf sleutelbegrippen 

(waardigheid van de menselijke persoon, algemeen 

welzijn, solidariteit, gerechtigheid en subsidiariteit) 

zien hoe we ons persoonlijk en maatschappelijk 

handelen steeds kunnen toetsen aan de Schrift. 

 

13 juni: Vier maanden in de Catharinaparochie 

Han Akkermans |Pastoor van de 

Catharinaparochie. Op 5 februari 2017 werd Han 

geïnstalleerd in de Catharinaparochie. Hij kijkt 

terug op zijn eerste vier maanden en ongetwijfeld 

ook vooruit op zijn komende periode in Oosterhout. 

 

Jong en oud zijn van harte welkom op deze 

avonden. Indien vervoer een probleem is, dan 

kunnen wij u ophalen en/of thuisbrengen.  

Bel: 0162-453502 of mail: 

info@verrijzeniskerkoosterhout.nl 

 

NIEUWS VAN BISDOM 

Paus Franciscus: ‘de ander is een gave’ 

In zijn Vastenboodschap voor de Veertigdagentijd 

zegt paus Franciscus dat ‘de ander een gave is’. 

Hij maakt dit duidelijk aan de hand van de Bijbelse 

parabel over de arme Lazarus en de rijke man. De 

laatste heeft totaal geen oog voor het leed van de 

arme, zieke Lazarus, die bij de poort van zijn huis 

ligt. De paus houdt ons hiermee een spiegel voor: 

zien wij de ander en zien wij de ander als een gave 

van God? 

De Vastentijd is een periode waarin gelovigen in 

voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen 

opgeroepen worden tot zelfreflectie en bezinning. 

Vasten maakt daar voor velen, bijvoorbeeld op de 

vastgestelde vastendagen Aswoensdag en Goede 

Vrijdag, deel van uit. De paus moedigt de gelovigen 

aan om hun geestelijke vernieuwing in de 

Veertigdagentijd ook tot uitdrukking te brengen in 

goede daden voor de medemens door bijvoorbeeld 

de Vastenactie te steunen of om op een andere 

manier iets voor de naaste te betekenen. 

De Nederlandse vertaling van de Vastenboodschap 

is gepubliceerd op www.rkkerk.nl 

 

 

CARITAS 

De komende maanden komen de Caritascollectes 

weer voorbij. Deze zullen ditmaal gaan naar 

onderstaande goede doelen. Wij vragen uw 

bijdrage en danken u bij voorbaat. 

April: Goederenbank de Baronie 

 

De stichting is een non-profit organisatie met als 

doel het inzamelen van levensmiddelen, kleding en 

huishoudelijke goederen. Deze goederen worden 

uitgedeeld aan huishoudens die onvoldoende geld 

beschikbaar hebben om in hun levensonderhoud te 

kunnen voorzien.  

 

Mei: Cordaid Memisa 

 

Iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. 

Vanuit deze visie werkt Cordaid Memisa. Het 

duurzaam verbeteren van de gezondheidszorg in 

ontwikkelingslanden is het doel. 

 

Juni: Lilianefonds  

 

Dit fonds wil de wereld openen voor kinderen en 

jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. 

Samen met lokale contactpersonen zorgt het fonds 

voor directe, persoonsgerichte hulp op maat. Met. 

Tegelijkertijd wordt geprobeerd de omgeving te 

ontsluiten en toekomstkansen van het kind te 

verbeteren door onderwijs, werk en inkomen.  

Een behoorlijk bestaan is geen gunst. Het is een 

basisrecht van elk kind. 

 

Lars op de Laak 

 

mailto:info@verrijzeniskerkoosterhout.nl
http://www.rkkerk.nl/


13 

■ INTERVIEW 

Met Georgette en Johan Beumer 

Al 29 jaar is dit echtpaar nauw betrokken bij 

activiteiten in de Basiliek. Wat voor Georgette 

begon in de werkgroep, toen haar zoon Jeroen de 

communie deed in 1988, groeide alsmaar uit in de 

daaropvolgende jaren. Ze werd acoliet en lector. 

Haar andere zoon Dominic werd misdienaar en lid 

van het jeugdkoor. Johan die toen nog volop 

werkte begon ook vrijwilligerswerk in de kerk op te 

pakken: hij werd eveneens acoliet en verrichtte 

daarnaast werkzaamheden zoals het vervangen 

van lampen, schilderen, sausen van de sacristie en 

meehelpen bij de jaarlijkse grote schoonmaak in 

het hogere gedeelte van de kerk. De lampen 

verving hij meestal samen met Jeroen. Toen een 

kerkganger eens informeerde wat ze aan het doen 

waren zei hij zonder blikken of blozen “Ik breng het 

licht!”  

Dat het werken met hoge ladders niet ongevaarlijk 

is heeft hij ook ervaren. Eens tijdens het vervangen 

van een lamp klapte de ladder in elkaar en moest 

hij opzij springen. Maar degene die de trap onder 

stabiel moest houden, kreeg deze over zich heen. 

Gelukkig deden zich geen ongelukken voor. 
 

Tijdens zo’n lange staat van dienst als vrijwilliger in 

de kerk komen toch een aantal priesters en 

pastoraal werkers voorbij: Dorus Metz, Jan van 

Riel, Jan Kraus, Gemma Mertens, Ed de Kever, 

Anton Kamps, Hennie van Hattem, Ronald van 

Bronswijk en sinds kort Han Akkermans.  
 

Aanvankelijk wilde Johan bloemist worden, maar 

dat plan ging niet door. Hij werd schilder. Toch 

maakt hij graag bloemstukken, zo ook voor hun 40- 

jarige bruiloft in 2016. Op de foto het bruidspaar 

met een prachtig zelf gemaakt bloemstuk. 

Inmiddels is Johan met 

pensioen en heeft hij 

meer tijd om zijn grote 

hobby uit te oefenen: 

bloemschikken met 

groene vingers. Op de 

derde donderdag eens 

in de 2 maanden komen 

zo’n 15 tot 20 mensen 

bij elkaar om een leuk 

bloemstukje te maken. 

Tevens is er de 

mogelijkheid van 

handverzorging door 

Ineke Havermans.  

Voor koffie of thee wordt gezorgd. Deze activiteiten 

vinden plaats van 14.00 tot 16.00 uur in de pastorie 

Markt 17.   

Ineke en Johan zijn er ook voor een kleiner 

gezelschap tijdens de inloopmiddag in de pastorie 

op derde donderdagmiddag, in de tussenliggende 

maand. Onder het genot van koffie of thee kan dan 

met elkaar van gedachten worden gewisseld. 

 

De band die Johan en Georgette hebben met 

misdienaars en acolieten is hecht en bijzonder te 

noemen. Naast alle genoemde taken bezorgen zij 

samen het parochieblad en brieven over o.a. 

Kerkbalans. Zolang de gezondheid het toelaat 

zullen ze zich in blijven zetten voor het 

vrijwilligerswerk. 

Ad van der Made  

■ CAMPAGNEPROJECT VASTENACTIE  

Eilanden van hoop in El Salvador  
Vastenaktie 2017 brengt ons naar San Salvador, 
hoofdstad van El Salvador in Midden-Amerika, 
waar katholieke organisaties de spiraal van geweld 
willen doorbreken met eilanden van hoop.  
 
Geschiedenis vol geweld 
De geschiedenis van El Salvador is geschreven in 
bloedig geweld. Indiaanse stammen bevochten 
elkaar en de Spanjaarden, die het land 
koloniseerden, voerden een dictatoriaal bewind met 
veel geweld. Nadat het land zelfstandig werd, 
escaleerde het geweld tot een burgeroorlog van 
1980 tot 1992. Een militair bewind en 
doodseskaders maakten de dienst uit.  
 
Bisschop Oscar Romero 
Bisschop Oscar Romero werd in 1977 door de 
autoriteiten als aartsbisschop aanvaard, vanwege 
zijn gehoorzaamheid aan de regering, tot de moord 
op een bevriende priester, Rutilio Grande, in maart 
1977.  Romero werd mede daardoor een man van 
het volk, die opkwam voor kansarmen. Romero 
kondigde nationale rouw af en stelde het regime 
aan de kaak, dat mensen ombracht of liet 
verdwijnen en de armen arm liet. Drie jaar later, op 
24 maart 1980, werd hij zelf vermoord tijdens het 
opdragen van de mis.  

Zijn profetische 
uitspraak kort voor 
zijn dood blijft tot 
de verbeelding 
spreken:  
“Mij kunnen ze 
doden, maar niet 
de stem van de 

gerechtigheid. Als ze me doden zal ik herrijzen in 
mijn volk”.  
 
Mara’s 
De burgeroorlog is al 25 jaar voorbij, maar het 
geweld bleef: vooral van bendes (Mara’s), 
teruggekeerde, uitgezette vluchtelingen.  
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Velen hadden zich in Los Angelus gegroepeerd als 
gewelddadige bendes en dat leefpatroon namen zij 
mee bij hun terugkeer in San Salvador. In 2015 
werden er van de zes miljoen inwoners 6656 
mensen vermoord, meer dan 17 keer het 
wereldgemiddelde (vergelijk met Nederland: 120 
moorden in 2015). Meer dan 60.000 mensen, 
vooral jongeren en kinderen, zijn lid van een 
bende. Ze verdienen aan drugshandel, autodiefstal, 
mensensmokkel en afpersing. De bendes 
misbruiken jonge kinderen als ‘spionnen’ op straat 
om af te luisteren en om wekelijkse ‘bijdragen’ van 
winkeliers en ondernemers te innen. Vanwege al 
dit geweld spelen kinderen niet buiten, en ook 
volwassenen blijven zoveel mogelijk binnen: 
niemand wil in een vuurgevecht tussen bendeleden 
en politie belanden of in een bendeoorlog 
betrokken worden. 

 
 ‘Horen, zien, 
zwijgen’ is het 
devies: wie 
verdacht wordt 
van klikken 
naar de politie 
of een 
rivaliserende 
bende, wordt 
verminkt of 
vermoord.  

 
Eilanden van hoop en bruggen van vrede 
Tegen deze spiraal van geweld richten zusters, 
paters en vrijwilligers jeugdcentra in. Deze 
‘Eilanden van Hoop’ zijn voor kinderen veilige 
plekken om te spelen en zich te ontwikkelen. CBC 
(Centro Bartholomé de las Casas)  wil bruggen 
bouwen van vrede tussen die eilanden van hoop. 
Zo wil men voorkomen dat kinderen zich aansluiten 
bij Mara’s. 
 

Vastenactie 2017 vraagt uw bijdrage voor:  
Uitbreiding Jeugdcentrum in Apopa  
Zusters van de orde Angel de la Guarda 
(engelbewaarder) willen een speeltuin voor 
kinderen en een moestuin, waar jongeren groenten 
leren kweken en die kinderen te eten geeft. 
 

Workshops in Sociaal centrum in Mejicanos 
Paters Passionisten hebben een sociaal centrum 
waar jongeren opleidingen en workshops volgen 
om een eigen bedrijfje op te starten, en in hun 
onderhoud te voorzien.   
  

Oprichting Jeugdcentrum Mejicanos 
In Mejicanos is nog geen jeugdcentrum zoals in 
Apopa. Vrijwilligers van CBC gaan de scholen 
langs en geven lessen ‘vreedzaam samenleven’ in 
de klassen. Met een eigen jeugdcentrum wil CBC 
‘bruggen bouwen’ tussen mensen in Mejicanos en 
Apopa.  
 

Meer over Vastenactie 2017 leest u in de flyer. Het 

vastenzakje kunt u ingevuld inleveren in alle 

katholieke kerken of parochiecentra.  

U kunt ook een bedrag overmaken naar Stichting 

BVA te Den Haag op IBAN: NL21INGB0000005850 

of onder vermelding van Vastenactie 2017 storten 

op IBAN: NL24RABO0112213782 t.n.v. Caritas 

Catharinaparochie. 
 

Gerrie van Bree 

 

OVERIG NIEUWS 

■ VAN HET SEMINARIE    

Gamen & religie  

Herkent u het volgende beeld: de 

kleinkinderen, kinderen komen op bezoek, maar 

het lukt u maar moeizaam om met ze in gesprek te 

komen. Ze zitten met hun smartphone te spelen, 

zeggen af en toe wat, maar het lijkt dat ze meer 

aandacht hebben voor hun smartphone dan voor u.  

Ik heb misschien goed nieuws voor u! 

Begin februari was ik een paar dagen terug op het 

seminarie Bovendonk voor een masterclass 

‘geestelijke begeleiding en jongeren’. U zult nooit 

raden wat ik daar heb gedaan. 

Cultuurtheoloog Frank Bosman verzorgde voor ons 

een inleiding verzorgd over ‘gamen & religie’. Dit is 

voor mij een wereld die ik helemaal niet begrijp en 

waarvan ik zelfs een afkeer had. Ik zag ‘gamen’ als 

vluchtgedrag van jongeren uit de echte wereld, een 

zinloos, tijdverslindend, verslavend en vaak 

geweldvol tijdverdrijf. 

Maar in het denken dat God zich openbaart in de 

Heilige Schrift, de Traditie en de hedendaagse 

cultuur, openbaart God zich ook in de 

jongerencultuur van het gamen. Bent u nog mee? 

Gelukkig laat God zich ook nog vinden in onze 

moderne Nederlandse cultuur, die volledig is 

geseculariseerd. Christelijke waarden worden 

verbannen uit onze samenleving, waardoor we 

straks onze eigen culturele geschiedenis niet meer 

kennen.  

Maar goed, er gloort hoop aan de horizon! In 

games zijn vaak christelijke tekens en verwijzingen 

aanwezig. Wij hebben een belangrijke opdracht om 

met de jongeren in gesprek te komen en vanuit de 

games de link te leggen naar het geloof, de hoop 

en de liefde van God.  

 Frank Bosman geeft aan dat in games verwijzingen 

naar religie aanwezig zijn. In games komt religie als 

direct herkenbaar voor (een kruis, de Bijbel). Er is 

vaak een referentiële verwijzing vanuit de game 
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naar religie die buiten de game ligt (game 

Bioshock). Er wordt gereflecteerd op religieuze 

noties (vergeving, verzoening, liefde, goede en 

kwaad). Het Gamen veronderstelt interactie, het 

persoonlijk betrokken zijn in de game. Gamers zich 

ritueel gedragen (gedoopt worden voor aanvang 

van de game) en het proces van spelen van de 

game wordt als religieuze handeling 

geïnterpreteerd.  

 

 In de games experimenteren jongeren met sociale 

rollen en worden uitgedaagd om keuzes te maken 

tussen goed en kwaad. Internationale onderzoeken 

laten zien dat gamers gewoon sociaal gedrag 

vertonen (als ze niet meer dan twee uur per dag 

gamen) en dat het geweld in de games niet aanzet 

tot geweld.  

Als de kleinkinderen dus op visite zitten te spelen 

met hun smartphone is het dus goed mogelijk dat 

ze aan het gamen zijn. U kunt hen helpen door de 

christelijke tekens in de game uit te leggen. 

Gamers vinden het op hun beurt ook leuk om aan 

anderen uit te leggen waar ze mee bezig zijn! Doe 

er uw voordeel mee! 

Ik heb al een eerste game afspraak gemaakt. Pas 

als ik kennis heb van de leefwereld van jongeren 

en deze met respect en eerbied betreed, kan ik 

komen tot de vragen die hen bezighouden. Het 

gaat erom om het leven van de jongeren te 

verbinden met het geloof. Dat vraagt LEF!  

Wellicht ligt in deze, voor mij onbekende, wereld 

een nieuwe kans op het verspreiden van de 

vreugdevolle Boodschap van Jezus Christus!  

Kapelaan J. van Velthoven 

■ I AM READY MY LORD, HINENI 

Op 7 november 2016 overlijdt Leonard Cohen in 

Los Angeles op 82-jarige leeftijd. De Canadese 

singer-songwriter werd geboren in een joods 

middenklassengezin. Zijn grootvader was rabbijn 

en hij kende de joodse geschriften.  

Op zijn laatste CD verwijst hij in de liedtekst You 

want it Darker naar de bijbel: … it’s written in the 

scriptures and it’s not an idle claim … 

 

De tekst van de vierde strofe is cryptisch en roept 

een mysterieus en somber beeld op:  

Magnified, sanctified, by thy holy name 

Vilified, crucified, in the human frame 

A million candles burning for the love that never 

came 

You want it darker. We kill the flame  

 

Uitvergroot, geheiligd door Uw heilige naam 

Belasterd, gekruisigd, in een menselijke vorm 

Een miljoen kaarsen branden voor de liefde die 

nooit kwam 

Je wilt het donkerder. We doden de vlam 

 

De tekst behoeft 

enige uitleg. Gods 

heilige naam wordt 

uitvergroot en 

geheiligd. Hij wordt 

belasterd en 

gekruisigd, misbruikt 

en uit eigenbelang in 

een menselijke vorm 

gegoten. Cohen zingt met zijn weemoedige stem 

dat er veel devotie is die Gods liefde niet echt 

oproept. De honderden, duizenden, miljoenen 

kaarsjes verspreiden slechts kunstlicht. Het 

waakvlammetje dat wijzelf zijn doven we.  

Wij denken dat we in Gods lichtende aanwezigheid 

verdwijnen en nemen daarom geen 

verantwoordelijkheid.  

 

In de liedtekst komt verder het Hebreeuwse hineni 

twaalf keer voor. Dit schijnbaar onbeduidende 

woordje is lastig om te vertalen in het Nederlands. 

Het wordt meestal vertaald met: ‘Hier ben ik’. Maar 

het betekent meer. In de Hebreeuwse bijbel komt 

het hineni 178 keer voor en wel op zeer cruciale 

plaatsen. Steeds als antwoord. De bijbelschrijvers 

leggen het Abraham, Mozes en Samuël in de mond 

wanneer zij geroepen worden door God. De jonge 

Samuël, die op zijn bed ligt te slapen, heeft niet 

meteen door dat hij door God geroepen wordt. Hij 

denkt dat zijn leermeester, de oude Eli hem roept. 

Hineni antwoordt hij. Dat is meer dan slechts 

‘aanwezig zijn’. Het is zoiets als ‘ik sta tot uw 

beschikking’. Of nog mystieker, wanneer God roept 

‘Waar ben je?’ gaat hineni zoiets betekenen als: ‘U 

bent daar’. In Gods aanwezigheid doet ‘ik’ er 

immers niet meer toe. Heel letterlijk vertaald 

betekent hineni ‘hier, mij’. 

 

Eens per jaar organiseert het Titus Brandsma 

Instituut in Nijmegen ‘De nacht van de Mystiek’. Dit 

keer stond de avond in het teken van hedendaagse 

vormen van mystiek. De liedtekst van You want it 

darker is hier een voorbeeld van. Cohen put uit de 

Kaballah, een joods religieus filosofisch systeem 

dat stelt inzicht te geven in de goddelijke natuur. 

Kabbalah is Hebreeuws voor 'ontvangst' of 

'openbaring'. Het is mystiek, duister en 

geheimzinnig omdat het gaat over hartstochtelijk 

menselijk streven naar een persoonlijke vereniging 

van de ziel met God. Zware kost waar niet iedereen 

iets mee heeft. Kostbare kost ook, die de moeite 

van het herkauwen waard is. 
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De tekst is mystiek omdat Cohen met het lied in 

directe relatie met God treedt. Met God in gesprek 

is. Cohen meent dat God wel weet dat Hij een 

verblindende uitwerking heeft. Gods lichtende 

aanwezigheid is te intens. Mozes komt na zijn 

Godsontmoeting niet voor niets, gesluierd de berg 

af; de straling van zijn gelaat zou de Israëlieten 

verblinden. Opdat we met ons eigen 

waakvlammetje onze omgeving doen oplichten, wil 

God het donkerder.  

You want it darker is een pleidooi voor het licht van 

de waarheid in de duisternis van menselijke 

onwetendheid over God. Cohen lijkt zich bewust 

van zijn naderende dood. De genade van Zijn 

aanwezigheid maakt hem bescheiden en nederig 

wanneer hij zingt: Hineni, hineni. I’am ready, my 

Lord.  

 

Henny Hoedemaker 

 

■ RAAD VAN KERKEN-OOSTERHOUT 

Thema-avonden  

Ook in 2017 verzorgt de werkgroep Thema-

avonden lezingen met wisselende onderwerpen.  
 

27 maart – Luther 500 jaar,  

prof. Herman Selderhuis 
 

24 april – Levenswijsheid, 

geestelijk verzorger Elly Prinse 
 

De avonden worden gehouden in De Beuk, naast 

de Vredeskerk in de Rulstraat, aanvang 20.00 uur. 

Bijdrage € 5,00 per persoon. 

 

Werkgroep Thema-avonden 

Siets Nieuwenhuizen                                           

Helma Poulussen 

 

■ IN HET SPOOR VAN LUTHER 

Het is 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 

stellingen op de deur van de slotkerk te Wittenberg 

spijkerde.  

Een gebeurtenis die de 

wereld veranderde. Een 

groot jubileum dat in 2017 

o.a. in de Luthersteden 

Wittenberg en Eisleben 

naar behoren zal worden 

gevierd. Maarten Luther, 

monnik, professor en 

kerkhervormer, staat 

centraal: Duitsland huldigt 

een van zijn grootste 

zonen. 

In aansluiting op de komende thema-avond (27 

maart 2017 om 20.00 uur in De Beuk, Rulstraat 

Oosterhout), brengen wij de Luther-reis onder uw 

aandacht. Busonderneming De Zwaluw uit Giessen 

heeft dit jaar drie mogelijkheden om deel te nemen 

aan een Luther-reis, onder de titel "In het spoor van 

Luther".  De vertrekdatum is 4 september.  

Men wil proberen deze reis een Oosterhoutse 

oecumenische Lutherreis te laten zijn.  

De busreis duurt 6 dagen en kost € 595,00 p.p.  

Toeslag éénpersoonskamer € 80,00. 

 

We maken kennis met het prachtige landschap van 

Thüringen en het Thüringerwoud. We brengen een 

bezoek aan eeuwenoude burchten o.a. Wartburg 

en prachtige kloosters (Erfurt), Weimar en Leipzig. 

U beleeft de geschiedenis van Maarten Luther 

opnieuw tijdens deze prachtige reis vol historie en  

cultureel erfgoed!  

 

Meer informatie en opgave voor deze Lutherreis: 
Cees Pijpers - St Maartenstraat 8 

4902 XN Oosterhout - Telefoon 0162 - 432738 

E-mail ceespijpers@casema.nl 

 

■ WOORD ONDERWEG 

 
 

De volgende dinsdagmiddagen bent u van harte 

welkom in het Stiltecentrum in de Oude Toren, 

Arendstraat 35 van 15.00 tot 16.30 uur:  

28 maart - 25 april - 30 mei. 

In juni, juli en augustus is er een zomerstop. 

 

Op genoemde middagen wordt steeds een ander 

thema met elkaar gelezen en besproken. U mag 

zelf ook een onderwerp inbrengen. De deelname is 

gratis en in koffie of thee wordt voorzien. 

 

Nellie van der Made-Kortsmit 

Siets Nieuwenhuizen 

 

INFORMATIE PAROCHIEKERNEN 

■ H. JOHANNES DE DOPER 

Terugblik Kerstconcert op 18 december  

In een drukbezochte kerk hebben velen genoten 

van het Benefiet Kerstconcert.  

Spontaan hadden de deelnemers zich aangemeld; 

Zanggroep Catalpa, Gelegenheidsorkest Oosteind, 

Kinderkoor en Cecile en Ton de Kort. 

Catalpa kwam met de kinderen naar binnen in een 

donkere kerk; het was een prachtige en sfeervolle 

opening met kaarslicht. Muziek en samenzang 

klonk geweldig. Cecile en Ton hebben zowel 

samen als solo prachtige opera nummers 

mailto:ceespijpers@casema.nl
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gezongen. De kinderen brachten een “Tableau 

Vivant” ten tonele. Jozef kwam liefdevol met Maria 

en haar kindje de kerk in. De engel en de herders 

met hun schapen vergezelden hen. Het 

gelegenheidsorkest speelde hele mooie 

kerstliederen en de kinderen zongen en dansten op 

een sfeervol lied. 

Na afloop was er gelegenheid om koffie en/of 

glühwein en chocomel te drinken. 

Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan dit 

prachtige Kerstconcert en ook heel veel dank aan 

de gulle gaven in de schaal! Die avond heeft bijna 

€ 600,00 opgebracht voor het voortbestaan van 

onze kerk en pastorie. Hartelijk dank hiervoor! 

Afscheid en welkom  

Wij danken Ronald van Bronswijk en Henny van 

Hattum voor hun inzet voor de parochie en wensen 

hen een fijne en succesvolle toekomst.  

Pastoor Han Akkermans heeft op 11 februari een 

eerste eucharistieviering in onze kerk verzorgd. 

Daarna was er achter in de kerk gelegenheid om 

nader kennis met elkaar te maken onder het genot 

van een kopje koffie en een lekker plakje cake. 

Daar werd ruimschoots gebruik van gemaakt. Wij 

heten hem in Oosteind van harte welkom en 

vertrouwen erop dat hij een goede leider voor onze 

Catharinageloofsgemeenschap zal zijn. 

Toekomst kerk en pastorie 

Om de toekomst van onze kerk maken velen zich 

ernstige zorgen. Einde 2018 zal hierover een 

beslissing worden genomen. IJkpunt zal zijn de 

vitaliteit van onze parochiekern. Daarom is het 

belangrijk dat wij onszelf de komende twee jaren 

extra inzetten om onze parochie vitaal en financieel 

levendig te houden. Naast de coördinatoren en de 

werkgroep Toekomst Kerk zou het erg fijn zijn als 

er vanuit de bevolking van Oosteind wordt 

meegedacht om over die toekomst na te denken. 

Wij doen daarom een dringende oproep aan 

iedereen, die zich enigszins betrokken voelt bij 

onze kerk in Oosteind, om zich op enigerlei wijze in 

te zetten in welke vorm dan ook. Laat ons weten 

wat u denkt en wat u vindt over het voortbestaan 

van kerk en pastorie. U kunt altijd contact opnemen 

met de coördinatoren.  

Persoonlijk, via de telefoon, of per mail: 

sintjanoosteind@live.nl  

 

Zijkapel 

Inmiddels is de zaterdagavondviering een paar 

keer in de zijkapel gehouden, vanwege de lagere 

stookkosten.  Iedereen moest wel even wennen. 

Toch hebben wij, naast enkele minder goede 

ervaringen, vele positieve reacties gehoord. Het 

was een samenzijn in een warme kapel, waar de 

meeste mensen alles goed konden verstaan en het 

gebed en de zang actief mee beleefden. Bij een 

viering waarin men maximaal 50 personen 

verwacht, zal de zijkapel in de winter in gebruik 

worden genomen. Hopelijk heeft u daarvoor begrip. 

Bij een groter te verwachten aantal kerkgangers, is 

de viering in de kerk.  

 

Feestje Inloop “De Pastorie” 

Alweer 1 jaar inloop! 

Op 17 februari hadden we een feestje! Een jaar 

geleden zijn we gestart en dat jubileum hebben we 

gevierd. Er was tijdens de open dag genoeg 

belangstelling van vaste gasten en mensen, die 

een kijkje kwamen nemen en ons feliciteerden.  

Het was een gezellige en drukbezochte dag. Dank 

je wel aan iedereen! 

 

We gaan met z’n allen weer voor een nieuw en 

hopelijk fijn en gezond jaar bij de inloop. 

Op dinsdag en vrijdag vanaf 10.00 tot 15.30 uur 

staat voor iedereen de deur open bij de inloop, 

Provincialeweg 84, Oosteind. 

Wij ontvangen u graag met een kopje koffie of thee 

en u kunt gezellig met anderen buurten of 

deelnemen aan een activiteit. In ieder geval bent u 

altijd van harte welkom. Graag tot ziens! 

 

Dimphie en Anny 

www.depastorie-oosteind.nl  

Bijzondere vieringen - zie pagina 11 

Zaterdag 22 april om 19.00 uur zingt het 

Gregoriaans koor “Schola Cantorum”. Wij nodigen 

u van harte uit om deze viering met velen bij te 

wonen.  
 

Coördinatoren St. Johannes de Doper  
 

■ VERRIJZENIS  

Het verhaal centraal 
Elders vindt u uitgebreide informatie over “Het 
Verhaal Centraal” op 11 april, 9 mei en 13 juni.  
 
Benefietconcert  

Inloophuis Poppy’s houdt op vrijdag 21 april een 

Benefietconcert in de Verrijzeniskerk. De 

voorbereidingen zijn in volle gang.  

Twee koren, Chordanova en het Oosterhouts 
mannenkoor, en orkest Camera Musicorum 
Bredana verzorgen het muzikaal programma. Voor 
nadere informatie en kaartverkoop houdt de lokale 
media in de gaten of kijk op: 
http://inloophuispoppys.nl/ 
 

Workshop gospelmuziek  

Faith Gospel Singers is een gospelkoor dat bestaat 

uit circa 20 mensen. Het koor is tien jaar geleden 

mailto:sintjanoosteind@live.nl
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opgericht en staat onder leiding van Wibo Hijink.  

Hij heeft zich gespecialiseerd in (black) gospel en 

treedt op als dirigent en als pianist van diverse 

gospelkoren in het hele land op.  

Om mensen kennis te laten maken met onze black 

gospelmuziek is er op zondag 21 mei van 13.30 tot 

16.30 uur een workshop in de Verrijzeniskerk. 

Liefhebbers van koormuziek, Gospel in het 

bijzonder, worden nadrukkelijk uitgenodigd. Na de 

workshop is er een korte pauze en daarna om 

17.00 uur een viering van woord en gebed. 

Gezamenlijk laten we dan tussen 17.00 en 18.00 

uur de gerepeteerde songs horen aan eventuele 

liefhebbers (familie/ vrienden) en/of onszelf. We 

sluiten af met een hapje en drankje. De kosten voor 

deelname aan de workshop bedragen € 10,00 per 

persoon.   

Voor de workshop kunt u zich aanmelden via   

info@faithgospelsingers.nl of telefonisch via onze 

secretaris Petra Siemons tel: 0162-450975.  

Verdere informatie over ons koor vindt u op 

www.faithgospelsingers.nl  
Wij zien u graag verschijnen op zondag 21 mei! 

 
Joop Beekmans,  
Voorzitter Faith Gospel Singers 

 
De Boskapel 
Veel vrijwilligers en bezoekers van de Boskapel 
Onze Lieve Vrouw ter Elze op recreatiepark 
Katjeskelder overwinteren elk jaar in de 
Verrijzeniskerk. Inmiddels is de Boskapel weer 
open en zijn de “Bos-kapelaans” niet meer 
aanwezig in de Verrijzeniskerk. We wensen hen 
een fijn seizoen van vieren in de natuur toe en zien 
hen graag eind september terug in onze kerk. 
 
Dominica Sanders, Jos Blijlevens, Gerrie van Bree 
  

■ H. MARCOEN  

Vastenaktie in Dorst gaat anders 

In de afgelopen tientallen jaren werden voor de 

Vastenaktie de betreffende vastenaktiezakjes per 

straat huis aan huis bezorgd en weer opgehaald.  

 

De werkgroep Vastenaktie heeft ervoor gekozen 

om vanaf dit jaar de informatieve folders en de 

zakjes te verspreiden tegelijk met dit parochieblad, 

zoals ook in andere parochiekernen van de 

Catharinaparochie al gebruikelijk is. 

De mensen in Dorst krijgen in dit parochieblad nog 

een extra brief waarin wordt uitgelegd waarom het 

dit jaar anders gaat dan in voorgaande jaren. Ook 

wordt in deze brief aangegeven dat men op 

verschillende manieren kan meedoen: met het 

klassieke Vastenzakje dat in de “vastenbus” in de 

kerk of in de brievenbus van de pastorie gestopt 

kan worden. Of met een overschrijving per bank 

direct naar de Vastenaktie in Den Haag. 

Het is duidelijk dat er op deze manier iets meer 

activiteit van de weldoende gevers verwacht wordt. 

Maar er is vertrouwen dat de bijdragen wel zullen 

komen voor dit sympathieke project met jongeren 

in El Salvador. 

 

Henk Berflo 

 

Nieuws uit de kern 

In december was Pater van der Leest op zijn 

verjaardag de voorganger tijdens de 

eucharistieviering. Op deze dag vloog het 

lieveheersbeestje rond en dat leverde een mooi 

bedrag op voor de projecten van Pater van der 

Leest in zijn missiegebied, naast het bedrag dat al 

bij elkaar was “gevlogen” tijdens het koffiedrinken 

in de maanden ervoor. Pater van der Leest heeft 

“zijn kinderen” in Argentinië getrakteerd op een 

waterijsje, wat zeer werd gewaardeerd. 

 

In de aanloop naar Kerstmis hebben we genoten 

van het kerstconcert van St.Joris. Op Eerste 

Kerstdag was de kerk na de viering open tot 16.00 

uur. Ongeveer 30 mensen brachten een bezoek 

aan de kerststal. Het kindje Jezus en de knikengel 

krijgen altijd de meeste aandacht tijdens het 

kerkbezoek. 

 

Op Driekoningen kwamen kinderen met hun ouders 

naar de kerk. Het verhaal van Drie Koningen werd 

verteld; er was zang van het kinderkoortje van de 

Marcoenschool en prachtige klanken van St.Joris. 

Hierna ging de Drie Koningenoptocht op weg naar 

de kerstboomverbranding. 

 

De Aktie Kerkbalans bracht in januari een groep 

vrijwilligers op de been die de brieven hebben 

bezorgd in het dorp. We rekenen op uw deelname 

aan Actie Kerkbalans. 

 

Nieuwe bewoners van Dorst zijn uitgenodigd voor 

een bezoek aan de kerk. De rondleiding op  

18 februari was erg interessant en leerzaam voor 

de deelnemers. Wilt u ook een keer een rondleiding 

door de Marcoenkerk? Stuur een mail naar:  

marcoenkerkdorst@gmail.com of spreek een van 

de coördinatoren aan. 

Zondag 19 februari was de eerste viering waarin 

pastoor Han Akkermans voorging in Dorst; na de 

viering was er gelegenheid persoonlijk kennis met 

hem te maken.  

Deze viering was tevens de eerste van het 

communieproject. Elders in het parochieblad leest 

u meer over het Eerste Communieproject. We 

wensen de kinderen en hun ouders een goede 

mailto:info@faithgospelsingers.nl
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voorbereidingstijd en een mooie Eerste Communie-

viering op 21 mei in onze kerk.  

Als u dit leest ligt Carnaval achter ons. Op 

Carnavalszondag is er een eucharistieviering in de 

kerk en op Aswoensdag werd in Dorst het Askruisje 

uitgereikt in een woord- en gebedsviering. 

Na Aswoensdag gaan we op weg naar Pasen met 

de vastentijd. Ook in Dorst is er de Vastenactie. U 

leest hierover elders in het parochieblad. 

We wensen u een Zalig Pasen. 

 

In mei bent u elke dinsdagavond om 19.00 uur 

welkom in de kerk voor het rozenkransbidden. 

Begin mei vieren we Meikes Dorst. Evenals vorig 

jaar start er een reis van de VNB in Dorst. De 

pelgrims krijgen in Dorst de zegen voor een 

behouden reis. De pelgrims komen te voet vanuit 

Oosterhout naar Dorst. 

Tijdens de MidZomerNachtfeesten op 18 juni  

vieren we de eucharistie in de tent op het 

dorpsplein om 10.00 uur. 

 

Namens de coördinatoren, 

Corry van den Bosch 

 

■ NIEUWS UIT DE ANTONIUSRAAD 

In een emotionele slotviering hebben we afscheid 

genomen van onze prachtige Antoniuskerk, maar 

intussen hebben we al een aantal vieringen in De 

Vinder gehouden. 

Er is hard gewerkt om een sfeervolle ruimte voor 

deze vieringen te maken. We zijn blij met de 

positieve reacties van de bezoekers; zij geven aan 

dat het een sfeervolle gebedsruimte is geworden. 

Het is er warm en we voelen ons meer één 

gemeenschap. 

Onze dank gaat ook uit naar de koren, die op een 

meer dan voortreffelijke wijze de diensten hebben 

opgeluisterd met hun gezang. Geweldig dat ook het 

gemengd koor de draad weer heeft opgepakt, 

zodat we voor elke zaterdag een koor ter 

beschikking hebben!! 

Elke zaterdag om 17.00 uur is een viering in De 

Vinder en minimaal één eucharistieviering elke 

maand. 

Over de opkomst bij de vieringen zijn we zeer 

tevreden; gemiddeld waren ruim 55 mensen 

aanwezig. Een aantal van de bezoekers hebben 

aangegeven dat na de viering een kopje koffie/thee 

welkom zou zijn. We gaan bekijken of dit 

gerealiseerd kan worden.  

 

Op 22 februari had de Antoniusraad een 

vergadering met het Pastoraal Team en het 

Parochiebestuur over de voortgang van het 

pastoraat in onze Antoniuskern.  Agendapunten 

waren onder andere de verantwoordelijkheden nu 

de coördinatoren gestopt zijn. 

 

Actie Kerkbalans  

U heeft allen de informatie over de actie 

Kerkbalans ontvangen. Hierbij wil ik u oproepen om 

deze actie aandacht te geven. Uw bijdrage komt 

ten goede aan onze Antoniuskern, zodat wij 

Pastorale zorg kunnen krijgen van het team van de 

Catharinaparochie! Daarnaast wordt uw bijdrage 

gebruikt om de activiteiten in Antoniushuis De 

Vinder te kunnen blijven voortzetten; waaronder de 

definitieve aanpassing van de gebedsruimte.   

Wilt U medeverantwoordelijkheid nemen of heeft u 

vragen dan kunt u zich melden bij ondergetekende. 

 

Jan Poppelaars 

Voorzitter Antoniusraad    tel.: 06 57333750    

email: jan_poppelaars@hotmail.com 

 

■ H. CORNELIUS 

Geloofsgemeenschap neemt draad weer op 

We zijn nu zo’n drie maanden verder sinds de 
Corneliuskerk werd gesloten. Met heel veel 
dorpsbewoners vierden we Kerstmis in een 
boerenschuur. Dichter bij het kerstverhaal kan bijna 
niet. Met Oudjaar was er een viering in Dorpshuis 
Den Brink.  

Inmiddels is het duidelijk dat de geloofs-
gemeenschap Cornelius de draad weer op heeft 
gepakt. Tot en met maart zijn de vieringen, die nu 
in dorpshuis Den Brink plaatsvinden, geregeld.  

Elke veertien dagen is er een viering: de ene keer 

is dit een gebedsviering, de andere keer is dit 

zoveel mogelijk een eucharistieviering. Het 

parochiële dames- en herenkoor verzorgt de 

gezangen. Daarnaast is er elke donderdagochtend 

een gebedsviering met een vaste groep gelovigen, 

ook in Den Brink. 

 
Palmpasenviering 
Na de indrukwekkende kerstviering in de 

boerenschuur is de werkgroep jonge Cornelius, 

waarin enkele jonge Houtenaren met kinderen 

zitting hebben, bezig met de voorbereiding van 

Palmpasenviering, ook weer op een bijzondere 

locatie. De groep is voornemens om een aantal 

keer per jaar rond de kerkelijke agenda bijzondere 

diensten te organiseren. 
 

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat de 

geloofsgemeenschap van Den Hout de draad weer 

heeft opgepakt om ook zonder Corneliuskerk 

inhoud te geven aan het geloofsleven in Den Hout.  

 
Cees Joosen    

mailto:jan_poppelaars@hotmail.com
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COLOFON 
 

Dit is een uitgave van de Catharinaparochie.  

 

Catharinaparochie Oosterhout 

Secretariaat Markt 17 

 4901 EP  Oosterhout 

Openingstijden ma-di-do-vrij: 9.00 tot 12.00 uur 

 woe: 13.30-16.30 uur 

Telefoon 0162-432339 

E-mail info@catharina-parochie.nl 

Website  www.catharina-parochie.nl 

Rabobank NL37RABO0156228947 

 

Bestuur 

Han Akkermans, voorzitter  

Mariet van Goch, vicevoorzitter 

Joke Rooijmans-Alberts, secretaris  

Cees Smulders, penningmeester 

José van den Bogaart, bestuurslid 

 

Pastoraal Team   

Han Akkermans, pastoor 

Egbert Bornhijm, diaken 

Titus Frankemölle, diaken 

Ed de Kever, pastoraal werker 

 

Teamassistente   

Rianne Claassen 

 

Redactie 

Corry van den Bosch 

Riejette Lefel 

Ad van der Made 

 

Caritasbestuur 

Lars op de Laak, voorzitter 

Rik Joosen, secretaris 

Gerda de Jong, penningmeester 

Joop Corten, bestuurslid 

Ad de Jongh, 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 

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 op pagina 10. 

 

Tarieven  2017 

Parochiebijdrage € 116 

Doop € 116 

Eerste Communie € 116 

Vormsel € 116 

Huwelijk  € 580  

Jubileumdienst € 291 

Uitvaartdienst € 580 

Dienst in crematorium / op begraafplaats 

zonder voorafgaande kerkdienst 

€ 386 

Stipendium (gebedsintentie) € 10,50 

 

Bij Doop, Eerste Communie en Vormsel brengen 

we de bijdrage over het vorige jaar in mindering.  

Bij huwelijk of uitvaartdienst brengen we de 

bijdrage van de laatste drie jaar in mindering. 

 

Jaargang 4 – 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:  Ad van der Made   

Druk:  Total Print  

Oplage: 2.050 en 105 digitaal 

 

Uitgaven parochieblad 2017 
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Zomer     21 mei  15 juni 

Herfst     27 augustus 21 september 

Winter     12 november 7 december 
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