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                                                              Jaargang 4 – Wintereditie –  

 

 
Parochieblad van de Catharinaparochie in: 
 

Oosterhout 

Den Hout 

Dorst 

Oosteind 

 

 

 

VOORWOORD 

“Kerstmis is een beleving”. Deze openingszin van 
dit parochieblad zou ook een reclameslogan kun-
nen zijn van een tuincentrum, een warenhuis, een 
restaurant of een reisbureau. In onze hedendaagse 
cultuur wordt Kerstmis hooggewaardeerd als feest. 
Het beste, het mooiste, het kostbaarste wordt met 
Kerstmis in verband gebracht.  
In oktober lagen de folders van de Kerstmarkten al 
op de deurmat. We hadden toen nog een paar uit-
zonderlijk warme dagen, maar we werden al naar 
de Kerstshows gelokt waar de kunstsneeuw en de 
Kerstman met zijn arreslee klaar stonden, glühwein 
en chocolademelk met slagroom incluis. De reisbu-
reaus bieden volledige Kerstarrangementen 
aan met kerkdiensten, concerten en diners. We 
zien glossy reclamefolders van stralende mensen 
in prachtige kleding, een glas met bubbels in de 
hand, vrolijk lachend.   
Blijkbaar raakt het Kerstfeest diepe snaren in onze 
cultuur, in ons levensgevoel. Wie denkt niet terug 
aan Kerstmis in zijn eigen jeugd? Er komen gevoe-
lens boven die de rest van het jaar minder aan bod 
komen. Niemand mag met Kerstmis alleen zijn, zo 
hoor je…We hopen dat de wapens met Kerstmis 
zwijgen, dat er harmonie heerst in gezinnen, dat 
mensen elkaar weer vinden als ze elkaar in de loop 
van het jaar zijn kwijtgeraakt. Hoge verwachtingen!  

Het zou jammer zijn als de viering van Kerstmis 
een enclave blijft in een harde wereld waar het 
vaak gaat om andere dingen: om centen en pro-
centen, om wie de sterkste is, de dikste portemon-

nee heeft, het grootste aanzien .… 

Het blijft verwonderlijk dat te midden van de glitter 
en de glamour de kern van ons christelijk Kerst-
feest pure eenvoud is: een kind dat wordt geboren 
als teken van Gods liefde voor alle mensen. Het is 
belangrijk dat we daar stil van kunnen worden, dat 
het ons aan het denken zet over wat goed, waar-
devol en wezenlijk is voor ons leven, wat ons 

vreugde geeft en vrede biedt. 

 

Als we zo Kerstmis vieren is het inderdaad een 
echte, hartverwarmende beleving die we koesteren 
en op een feestelijke manier met elkaar gaan de-
len. 

Pastoor Han Akkermans 

VAN DE REDACTIE 

Voor u ligt de wintereditie van het parochieblad. 
Terwijl ik dit schrijf is Sinterklaas in het land, het 
jaar loopt ten einde. In het kerkelijk jaar is het bijna 
Advent; de tijd waarin we ons voorbereiden op 
Kerstmis. Kerstmis is een feest voor jong en oud. 
Namens de redactie wens ik u een Zalig Kerstmis 
en een gezegend nieuw jaar.  

Corry van den Bosch  

 
 

NIEUWS VAN HET BESTUUR 

Van de bestuurstafel 
Het bestuur en team hebben inmiddels een prettig 
overleg gehad met de parochiekerncommissiele-
den. De transparante organisatievorm van de 
PKC’s (uit het organogram) geeft Catharina kans 
om in goed contact met elkaar te staan en te bou-
wen aan de toekomst. 
Het bestuur zal binnenkort versterkt gaan worden 
door enkele nieuwe leden, die zich aan u zullen 
voorstellen op de Catharinadag. 
We danken emeritus pastoor Harry de Valk voor 
zijn tomeloze betrokkenheid en inzet voor zijn pa-
rochianen en wensen hem alle goeds toe in Aqua 
Viva in Nijmegen. 
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In januari gaan we weer aan de slag met de actie 
Kerkbalans. Het motto van dit jaar is: ´Geef voor je 
kerk.’ In onze Kerkbalans-flyer halen we de pastoor 
en zijn team eens welverdiend voor het voetlicht. 
Heel vaak wordt hun aanwezigheid-overal-en-altijd 
als vanzelfsprekend ervaren. In een parochie met 
zes kernen moet je bijna wel een duizendpoot 
zijn….  
In onze flyer ziet u de teamleden in al hun veelzij-
digheid in actie. Hopelijk stimuleert de folder u om 
zelf ook in actie te komen door het doen van een 
gulle gave, zodat dit team zijn werk kan blijven 
doen.  
 
Joke Alberts en José van den Bogaart 

 

CATHARINANIEUWS 

■ IN MEMORIAM  

Loek van Driel (1943 - 2017) 
Op donderdag 16 
november jl. is 
onze mede-
parochiaan Loek 
van Driel onver-
wacht overleden. 
Hoewel Loek twee 
zware operaties 
aan zijn stemban-
den had onder-
gaan, leek een 
begin van herstel 
zich aan te dienen. 
Helaas heeft het 
niet zo mogen zijn. 

 
Vele jaren heeft 

Loek zich in verschillende functies ingezet voor 
onze parochie. Tot aan zijn pensionering was hij 
werkzaam in het bankwezen: dan word je snel be-
naderd om penningmeester te worden. Hij was dan 
ook ongeveer 5 jaar penningmeester van de basi-
liek. Later, na het ontstaan van de Catharinaparo-
chie, werd hij coördinator. Deze laatste functie 
heeft hij tijdelijk neergelegd om zijn echtgenote 
Helma te verzorgen toen haar schouder gebroken 
was, maar recentelijk is hij toch weer als kasbe-
heerder lid geworden van de Parochiekern Com-
missie.   

Daarnaast hield hij ook erg van zingen. Zo was hij 
14 jaar koorlid van het herenkoor en het gemengd 
koor van de St. Jansbasiliek en zong daar tweede 
tenor. Ook was Loek vanaf de oprichting in 2006 
bestuurslid en penningmeester van de Stichting 
Ludens, die zich inzet voor het behoud van het 
Maarschalkerweerdorgel.  

Loek was typisch een man op wie je kon bouwen 
en met wie het fijn samenwerken was: hij was vrij-
wel altijd aanwezig bij koorrepetities en uitvoerin-
gen, hij was zorgzaam, zeer nauwkeurig en had 
oog voor detail. Dat oog voor detail zag je niet al-
leen bij financiële zaken, maar ook in de interesse 
naar zijn medemens. Altijd in voor een praatje, nam 
hij vaak ook het initiatief om een behoeftige of jubi-
lerende medeparochiaan van een attentie te voor-
zien. Loek was niet de man van de voorgrond, 
maar werkte liever rustig op de achtergrond aan de 
taken die hij op zich genomen had. Daarbij hield hij 
zeker ook van gezelligheid: bij de nazit van de 
koorrepetitie of een concert was Loek altijd present, 
zichtbaar genietend van het gezellige samenzijn 
onder het genot van een Beurs Blond of glaasje 
rode wijn. Ook bij de jaarlijkse reisjes naar Rüdes-

heim (wijnfeesten) was hij graag van de partij. 

Met het overlijden van Loek verliezen wij niet alleen 
een geëngageerde mede-parochiaan, maar ook 
een warme en aimabele medemens. Wij wensen 
zijn echtgenote Helma, zijn dochter en schoonzoon 
en verdere familie veel sterkte om dit grote verlies 
te dragen. Mogen ook zij troost vinden in de vele 
mooie herinneringen, aan de kleine en grote mo-

menten, die wij mochten beleven samen met Loek. 

Ilse Willems,  
namens parochiekerncommissie St. Jansbasiliek 

 
Ria Beenakkers,  
voorzitster gemengd koor St. Jansbasiliek 

 
Rien van Noort, voorzitter Stichting Ludens 

 

■ MEDIAVIERINGEN 

Afgelopen zomer kwam bisschop Liesen met de 
vraag of de Catharinaparochie in 2018 een aantal 
tv-uitzendingen vanuit de Basiliek St. Jan zou kun-
nen verzorgen. Na enig overleg in kleine kring heb 
ik als pastoor de bisschop positief geantwoord. 
Gezien de ruimte en de sfeer van het gebouw en 
de muzikale mogelijkheden van de orgels en de 
koren in de parochie biedt de Basiliek de mogelijk-
heid om tot een gevarieerd liturgisch aanbod te 
komen. 

Als pastoor heb ik al eerder ervaring opgedaan met 
mediavieringen, als gastvoorganger in Soesterberg 
en IJsselstein en als pastoor van de Sint Christoffel 
Parochie in Halsteren in 2010 en 2011, toen de 
Quirinuskerk van Halsteren door bisschop van de 
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Hende was aangewezen als kerk voor de media-
vieringen in het bisdom Breda.  

Sinds 1974 kennen we in Nederland het media-
pastoraat. Aanvankelijk was dat een samenwer-
kingsverband tussen de KRO en het Aartsbisdom 
Utrecht om regelmatig Eucharistievieringen uit te 
zenden op de televisie en daarnaast pastorale zorg 
te bieden. Er was een vaste kerk van waaruit de 
vieringen werden uitgezonden: de kerk van ’t Zand 
in Amersfoort (1974-1993), de Pax Christi kerk in 
Lelystad (1993-2000), het Cenakel in Soesterberg 
(2000-2007) en de St. Nicolaasbasiliek In IJssel-
stein (2007-2009).  
Sinds 2010 worden vieringen vanuit alle bisdom-
men uitgezonden. In het bisdom Breda kwamen 
sinds 2010 de vieringen uit de Quirinuskerk van 
Halsteren, de Michaëlkerk in Breda, de O.L. Vrouw 
van Lourdeskerk in Bergen op Zoom en de Lauren-
tiuskerk in Breda-Ginneken. In het bisdom Breda 
worden deze vieringen uitdrukkelijk gezien als een 
project van het bisdom. 

 
De zondagsmis op de TV is voor veel katholieken 
en ook voor andere betrokkenen een belangrijk 
moment in de week. Voor vele ouderen die niet 
meer naar de kerk kunnen gaan, is dat uur op zon-
dagmorgen bij uitstek het moment van betrokken-
heid bij de kerk. Dat wordt duidelijk op het moment 
wanneer de intenties tijdens de viering op het tv-
scherm verschijnen. Dan sluiten die vele kijkers, 
met wat hen bezighoudt, zichtbaar aan bij de vie-
rende gemeenschap in het kerkgebouw. 

De voorbereiding van de mediaviering heeft heel 
wat voeten in de aarde. In december is een ploeg 
van zeven personen de Basiliek komen bekijken in 
verband met verlichting, cameraposities en techni-
sche voorzieningen. Onderdelen van het gebouw, 
met name beelden en ramen, worden gebruikt om 
liturgische teksten een extra accent te geven. Wat 
dat betreft is er in de Basiliek een overvloed aan 
materiaal! 

Een aantal weken voor de uitzending worden alle 
teksten van de gezangen, de gebeden en de over-
weging in een draaiboek opgenomen. Aan de hand 
daarvan worden de cameraposities bepaald en 
wordt de uitzending precies getimed. Een uitzen-
ding mag immers niet langer duren dan 58 minu-
ten! Voorafgaand aan iedere zondagsviering ko-
men er zaterdag al technici om de uitzending voor 
te bereiden. Er komt een regiewagen en allerlei 

andere technische installaties.   

Vanaf 6.00 uur ’s morgens op de dag van de uit-
zending wordt de kerk verder in orde gebracht: 
verlichting, geluid, verbinding met Hilversum. Om 
8.00 uur is er een camerarepetitie met alle deelne-
mers (voorganger, lectoren, acolieten, koren, kos-
ters, etc.). Tot kort voor de uitzending wordt er ge-
werkt. Voorgangers en anderen die regelmatig in 

beeld zijn worden geschminkt. De technici en de 
andere medewerkers worden rond de viering voor-
zien van koffie, thee, soep en broodjes! Na afloop 
van de viering zit de voorganger een uur aan de 
telefoon om de kijkers die reageren op de uitzen-
ding te woord te staan.  

Het valt altijd weer op hoe snel de installaties na 
afloop van de viering weer worden gedemonteerd 
en opgeruimd. Een uur na de uitzending is alles 
spoorloos verdwenen! 

Pastoor Han Akkermans 

■ NIGHTFEVER-LIGHT IN DE BASILIEK 

Vrijdagavond 15 december 
Wanneer u dit parochieblad te lezen krijgt, is de 
adventstijd alweer begonnen. Advent, een tijd van 
verwachting; toeleven naar Kerstmis. En een tijd 
waarin het goed is om ook even stil te staan bij de 
betekenis van Kerstmis. Maar stilstaan en bezinnen 
is lang niet makkelijk in de drukke december-
maand. Daarom organiseren de verschillende ker-
ken en kloosters in Oosterhout (Gemeenschap 
Chemin Neuf (Paulusabdij), de Catharinaparochie, 
de Protestantse Gemeente Oosterhout, de Jubilee 
gemeente, Oosterhoutse Kloostergemeenschap-
pen e.a.) weer een Nightfever.  
 
We openen de deuren van de basiliek voor ieder-
een die een moment van rust en bezinning zoekt. 
Mensen kunnen de kerk binnen komen en weg-
gaan wanneer ze dat zelf willen. Ze kunnen er een 
kaarsje opsteken, even zitten, of een intentie 
schrijven. Ondertussen worden liederen gezongen, 
klinken er meditatieve teksten en zijn er regelmatig 
momenten van stilte. En mochten mensen met een 
priester of dominee willen praten dan kan dat ook. 
De basiliek is open van 19:00 tot 22.00 uur met een 
afsluitend avondgebed om 21.30 uur. 
 

 

Foto: Eva Thomassen 

De afgelopen jaren bezochten honderden mensen 
de Nightfever. Even zovelen werden geraakt door 
het geheel van deze avond. Het is echt bijzonder 
om deze avond mee te maken en misschien wel 
mee te organiseren! 
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U bent van harte uitgenodigd om ook even binnen 
te lopen deze avond. En natuurlijk zoeken we ook 
altijd nog vrijwilligers.  
U kunt zich aanmelden via diaken Stefan Lange 
stefanlange@catharina-parochie.nl en  
Ilse Willems secretariaat@basilieksintjan.nl,  
06-11360162 of een e-mailtje                           
nightfeverlightoosterhout@gmail.com  
 
Ilse Willems 

 

■ VORMEN 

Onder de bezielende leiding van Ineke Leemput, 
gepensioneerd pastor en Egbert Bornhijm, diaken, 
zijn 16 jongeren enthousiast begonnen aan hun 
Vormselvoorbereiding. Nieuwe begeleiders ….. een 
voorbereiding nieuwe stijl!  
In een viertal bijeenkomsten zijn vormelingen en 
hun ouders ingewijd in de betekenis van het Vorm-
sel. Dit gebeurde steeds nadat zij gezamenlijk de 
zondagsdienst hadden bijgewoond, waarin de jon-
geren beurtelings actief waren.  

 

 
De voorbereiding nog in volle gang! 
 
Op vrijdag 1 december heeft mgr. Liesen in een 
feestelijke viering in Oosteind hun het Vormsel toe-
gediend.  

Joke Alberts en José van den Bogaart 
 

■ GERARDUSKALENDER  

Een mooi geschenk voor de feestdagen 

De Gerarduskalender, met gratis kalenderschild 
met twee keuzes, is een prachtig geschenk om met 
de aanstaande feestdagen cadeau te geven; ver-
krijgbaar in Antoniushuis “De Vinder”. (adresgege-
vens en openingstijden vindt u op de middenpagina 
van het parochieblad). In het Antoniushuis is al 
jarenlang het depot van de Gerarduskalender ge-
vestigd. Elk jaar is de verkoop van de kalender 
weer een succes. Vorig jaar werden er 237 exem-
plaren verkocht. Gerarduskalenders zijn niet in de 
winkel verkrijgbaar. Voor de prijs, € 7,00, hoeft u 
het niet te laten.  
 
De Gerarduskalender is uniek in zijn soort met voor 
elke dag een mooie spreuk om de dag mee te be-

ginnen. Op de achterkant staan afwisselend mop-
pen, gedichten, recepten, puzzeltjes, informatie 
over verschillende onderwerpen. Op de voorkant 
staan ook alle verjaardagen van het Koninklijk 
Huis. 
De Gerarduskalender wordt elk jaar met zorg en 
plezier samengesteld door een uitgebreide redactie 
van personeel en vrijwilligers rondom het Klooster 
Wittem in Limburg. Met de koop van de Gerardus-
kalender steunt u activiteiten die vanuit Klooster 
Wittem worden georganiseerd. 
 
Zie www.gerarduskalender.nl. 
 

Bent u moeilijk ter 
been, neem dan tele-
fonisch contact op met 
Thea van der Zanden 
0162 – 459 167.  
De kalender wordt dan 
bij u thuisbezorgd. 
Graag zo veel moge-
lijk gepast betalen. 
 
Thea van der Zanden, 
Antoniuskern 
 
 

De hemel en de hel 
Een voorbeeld uit de Gerarduskalender: 

 
Feitelijk zijn de hemel en de hel gewoon twee tui-
nen, die van elkaar gescheiden worden door een 
mooi houten hek. Op een dag ziet God dat het 
tuinhek kapot is. Hij verdenkt iemand uit de tuinen 
van de buren en gaat verhaal halen bij de duivel. 
“Duivel, wanneer repareer je het hek?” 
“Niet”, zegt de duivel. “Dan stuur ik een advocaat 
op je af”, zegt God. “Lijkt me sterk”, zegt de duivel. 
“Alle advocaten wonen bij mij.” 

 

■ KUNST IN DE KERKEN 

De H. Johannes de Doperkerk in Oosteind 

Je woont in Dorst en vanwege het mooie weer pak 
je de fiets en gaat op weg. Je rijdt langs de kerk 
van Oosteind. Hij blijkt open te zijn. Je bent er nog 
nooit binnen geweest. Je stapt af en loopt naar 
binnen en bent verrast.  

 
Hij ziet er van binnen anders uit dan je van buiten 
verwacht. Geen bakstenen gewelf, geen houten 
constructie, maar heel veel mooi beschilderd pleis-
terwerk. Wat opvalt is het ontbreken van glas-in-
loodramen achter het hoogaltaar en de zijaltaren. 
De van buiten donker lijkende kerk, is van binnen 
veel lichter dan je vermoedt. Dat komt door de gro-
te rondboogramen in de zijbeuken. De kerk doet 
denken aan de bisschopskerk in Breda. Die heeft 
ook bepleisterde muren, hetzelfde type tongewelf 
en ook daar komt het licht vooral van opzij.  

mailto:stefanlange@catharina-parochie.nl
mailto:secretariaat@basilieksintjan.nl
mailto:nightfeverlightoosterhout@gmail.com
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Toevallig is die gelijkenis niet, want de kathedrale 
kerk is gebouwd in 1837 en deze kerk in 1852, dus 
15 jaar later. In die tijd was het neoclassicisme een 
populaire bouwstijl en de neogotiek in opkomst. 
Veel kerken werden gebouwd met financiële steun 
van de overheid, een oplossing van een conflict 
tussen katholieken en hervormden om het bezit 
van oude kerken. Het type kerk dat met deze rege-
ling gebouwd is noemen we waterstaatskerk. Het 
ontwerp en de bouw van deze kerken moest goed-
gekeurd worden door het Ministerie van Water-
staat. Later krijgt men in de katholieke kerk een 
voorkeur voor de neogotiek, die teruggaat naar de 
Middeleeuwse gotiek en beschouwd werd als een 
hoogtepunt van katholieke bouwkunst.  

Kom je binnen in de H. Johannes de Doperkerk 
dan leiden de zuilen links en rechts de blik naar 
voren, naar het hoogaltaar.  

 

De symmetrie van de voorgevel zie je terug van 
binnen. De zuilen hebben een eenvoudig beëindi-
ging van boven en doen denken aan de Dorische 
zuilen in de klassieke Griekse bouwkunst. De kerk 
heeft een tongewelf boven het schip en kruisribge-
welven boven de zijbeuken. De gewelven en muren 
zijn allemaal bepleisterd en beschilderd met versie-
rende patronen. Kijk je wat beter dan zie je dat 
sommige bouwkundige elementen uit de klassieke 
bouwkunst hier in de schildering zijn verwerkt, zo-
als bijvoorbeeld de beschildering van de zuil aan 
de bovenkant. Deze beschildering suggereert een 

ander type zuil, uit een 
latere periode van de 
Griekse bouwkunst, 
waarbij de bovenkant 
van de zuil met uit steen 
gehakte patronen werd 
versierd. Bij de muren 
zie je dat ook terug in de 
geschilderde horizontale 
belijning, die het gewelf 
onderscheidt van de 
muur.  

De kerk is beschilderd in 
warme tinten. De houten 
neobarokke biechtstoe-

len en preekstoel contrasteren prachtig tegen de 

muren. Kijk ook maar eens goed naar die schattige 
houten engeltjes. 

De beeldhouwer kende vast de barokke engeltjes 
in de Sint Pieter in Rome. De neobarok neemt de 
barok (1600-1750) als voorbeeld. Ook de zijaltaren 
zijn neobarok, maar het hoogaltaar is meer neore-
naissance. U begrijpt wel, er zijn hier veel neo-
stijlen te zien. 

Loop je naar voren dan ontdek je de uitbreiding van 
de kerk in 1925. Alle bogen in de kerk zijn halfrond, 
behalve de bogen van de aanbouw. Die zijn in de 
breedte opgerekt. De oorspronkelijke vorm van de 
kerk is hierdoor nog wel goed zichtbaar. Kijk je van 
voren naar achteren dan zie je het orgel, met daar-
boven een houten beeld van David met de harp. 
Een prachtig beeld! Het lijkt alsof hij moet bukken 

om daar te kunnen zitten.  

De kerk is gebouwd door J. Soffers. Hij is typisch 
een architect geweest uit de overgangsperiode van 
neoclassicisme naar de neogotiek. Beide stijlen zijn 
aanwezig in deze kerk. Een voorbeeld is de neo-
classicistische toren in het midden van de voorge-
vel met een duidelijke verdeling in drie vlakken. De 
naaldspits erop is echter neogotisch.  

Deze kerk is zeker de moeite waard om te bezich-
tigen en te bewaren. Ik heb geen spijt van mijn uit-
stapje! 

Liesbeth Berflo 

 

■ INTERVIEW 

Pensioen en dan? 

Tijdens een van onze Nordic Walking trainingen 
raak ik aan de praat met Bert Teuben. Hij vertelt 
me een aantal zaken waar hij zich zoal mee bezig 
houdt. Voor mij een reden om eens op een later 
moment nader met elkaar af te spreken en verder 
te praten. 

 
Een half jaar voor zijn pensionering ging Bert na-
denken hoe hij zijn vrije tijd maatschappelijk zou 
willen invullen. Hij had al twee tijdrovende hobby’s, 
maar er kon nog wel een ander soort activiteit bij. 
Zijn vrouw Berrie deed al langer een halve dag per 
week vrijwilligerswerk bij de zusters van Sint Ca-
tharinadal. De zusters zochten een extra hulp om 
de bibliotheek te digitaliseren en ter ondersteuning 
van mevrouw Hendriks, een wat oudere mevrouw, 
die er al 19 jaar vrijwilligerswerk doet en het oude 
kaartsysteem mede heeft opgezet. Dit systeem 
blijft voor de oudere zusters bestaan. Bert ging op 
gesprek, zag die taak wel zitten en stelde zichzelf 
meteen de vraag “digitalisering, hoe en wat? “  

De bibliotheek is alleen voor de zusters, die volle-
dig inzicht in het beschikbare materiaal hebben. 
Bert klopt aan bij Theek 5 en daar was men bereid 
een programma beschikbaar te stellen voor digitali-
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sering. Het nieuwe systeem moest voor de zusters 
makkelijk toegankelijk zijn. 

In de bibliotheek zijn veel oude boeken aanwezig. 
Het gedeelte dat nu gedigitaliseerd wordt gaat over 
de ontwikkelingen in het kerkelijk leven vanaf 1950 
en behoort tot het culturele erfgoed. De boeken 
gaan over de Bijbel, de kerkelijke ontwikkelingen 
van de periodes voor het Vaticaanse concilie en de 
stromingen daarna. Alles wat met geloof en kloos-
ters te maken heeft, krijgt een plaatsje, het is een 
maatschappelijk gebeuren. 

Het digitaliseren van de boeken ligt op 50 per dag, 
die voorzien worden van een korte inhoud met klei-
ne steekwoorden om op terug te zoeken. Zo blijft 
alles toegankelijk en bewaard. Het aantal boeken 
beloopt 15.000 exemplaren. Naast deze boeken 
over geloof zijn er boeken over kunst, lokale ge-
schiedenis, hobby’s, cultuur, natuur en romans, dus 
er is nog genoeg te doen. 

Zowel Berrie als Bert hebben nu een hele vaste 
dag in de week dat zij zich inzetten voor Sint Ca-
tharinadal. 

Een andere hobby waar Bert zich al vanaf 1983 
mee bezig houdt is de genealogie van o.a. 3 fami-
lies: Teuben (gekomen tot 1690 in Groningen), Van 
den Elshout (tot 1640 in Oosterhout) en Molen-
schot (± 1600 uit ’s Gravenmoer). Verder heeft hij 
een omvangrijke klus onder handen met zijn on-
derzoek naar 600 jaar Biesbosch. Dat feit staat in 
2021 gepland en voor die tijd wil hij een boek klaar 
hebben over natuur, landschap en economische 
ontwikkeling van het gebied. De belangstelling is 
mede ontstaan omdat Bert 23 jaar in de Biesbosch 
heeft gewerkt als opzichter beheer en onderhoud. 
Tevens heeft hij toezicht uitgeoefend en voorlich-
ting gegeven. Nadien werd het milieuhandhaving 
bij de provincie Noord-Brabant en de regionale 
milieudienst in Tilburg.  

De titel “pensioen en dan” is prima ingevuld en Bert 
kan daar zijn dagen goed mee doorbrengen. Berrie 
zou graag willen dat er af en toe eens een vrije dag 
tussen zat om samen even wat anders te doen, 
hetgeen wel begrijpelijk is.  

Ad van der Made 
 

■ BEREIKBAARHEID IN HET WEEKEND  

Mogelijk heeft u er nooit zo bij stil gestaan of vindt 
u het juist een vanzelfsprekendheid dat de parochie 
te allen tijden bereikbaar is voor u.  
Dit zou echter een enorme belasting zijn voor het 
secretariaat en pastorale team. Daarom is er jaren 
geleden een "weekend bereikbaarheidsdienst" in 
het leven geroepen. Deze is speciaal bedoeld voor 
dringende pastorale vragen, die niet kunnen wach-
ten tot de normale bereikbaarheidsuren van het 
parochie-secretariaat.  

Vaak hebben deze vragen te maken met een over-
lijden waarbij een uitvaartdienst moet worden ge-
pland, of komt de vraag voor het sacrament der 
zieken voor een dierbare als plotseling het overlij-
den zeer nabij is.  
Er is een team van 8 vrijwilligers vanuit alle kerk-
plekken binnen onze parochie die bij toerbeurt de 
telefoon een weekend voor hun rekening nemen. 
Het secretariaat schakelt de telefoon dan door naar 
het mobiele nummer van de vrijwilliger. Zij zullen u 
te woord staan en alles in het werk stellen wat no-
dig is om u van dienst te zijn bij dringende pastora-
le zaken.  
Onder het genot van een kopje thee of koffie wordt 
er eens per jaar vergaderd met de pastoor, secre-
tariaat en vrijwilligers om de werkzaamheden te 
evalueren en goed af te stemmen voor het komen-
de "werkjaar”.  
 
Dus bij dringende pastorale hulp in het weekend 
wordt u te woord gestaan en geholpen door een 
van de vrijwilligers.  
U kunt hiervoor gewoon gebruik maken van het 
vaste nummer van het secretariaat van de Cathari-
naparochie: 0162-432339. 

 
Riejette Lefel 

 

■ KERK: GEBOUW EN GEMEENSCHAP 

In de eerste eeuwen van het christendom vierden 
de christenen de eredienst in privéhuizen. Vanaf de 
4e eeuw gaan ze kerken bouwen. Qua functie slui-
ten die kerken niet aan bij de antieke tempels. Dat 
waren immers heiligdommen voor de goden.  

De christelijke kerk sluit aan bij de Joodse synago-
ge. Het is namelijk een plaats van gebed en onder-
richt, een verzamelplaats voor de christelijke ge-
meenschap en tevens een huis van God. In de 
synagoge is de Arke, waar de Bijbelrollen worden 
bewaard, het centrum. In de christelijke kerk krijgt 
het altaar een centrale plaats. Qua vormgeving 
sluiten de christelijke kerken aan bij de antieke ver-
gaderzaal, de basilica.  

In de Germaanse talen is de term voor het gebouw 
en de verzamelde gemeenschap afgeleid van Kyri-
os(Heer): kerk, Kirche, church, kirk. In de Romaan-
se talen is het afgeleid van Ekklesia (verzameling, 
bijeenkomst): église, iglesia, chiesa, igreja.  
Gebouw en gemeenschap horen bij elkaar: zoals 
een kerkgebouw wordt opgebouwd met stenen, zo 
wordt de gemeenschap opgebouwd door begees-
terde mensen (1 Kor. 3,9-17; Ef. 2, 20-22; 1 Petr. 2, 
1-10) 

 
Uit: IN TAAL & TEKEN, liturgie in de katholieke 
kerk, van pastoor Han Akkermans 
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■ EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

Linkerhand onder rechts of rechter onder links? 
De vraag “links onder rechts of rechts onder links” 
is vaak een van de belangrijkste vragen die worden 
gesteld als kinderen ter communie gaan. Alsof, met 
alle goede bedoelingen, dat het wezen is van ter 
communie gaan. Maar als dat niet het wezen is, 
wat dan wel? Dàt wordt uitgelegd tijdens de voor-
bereiding op de Eerste Heilige Communie. Wie 
doet er mee? 
 
Wat gebeurt er?  
Als we ter communie gaan, doen we dat wat Jezus 
van ons vraagt: samen delen in de maaltijd zoals 
Jezus ons dat heeft voorgedaan voordat Hij gevan-
gen genomen werd en gekruisigd. Hij heeft op de 
avond voor zijn lijden brood genomen, gebeden en 
het gedeeld met zijn leerlingen en gezegd: “doe dit 
tot mijn gedachtenis”. Maar wat is het verschil tus-
sen gedenken en herdenken? Waarom doen we 
dat tijdens een mis en wat is het verschil met een 
woord- en communieviering? Wat gebeurt er tij-
dens een mis en waarom? Wat is de betekenis van 
alles wat er tijdens een mis gedaan wordt? Op al 
deze vragen wordt een antwoord gegeven tijdens 
de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. 

Voorbereiding 
Tijdens de voorbereiding vieren we samen de eu-
charistie en krijgen de kinderen op een toegankelij-
ke manier alle antwoorden aangereikt die te maken 
hebben met de eucharistie / mis en in het bijzonder 
die rond de communie. Regelmatig hoor ik ook de 
ouders de vraag stellen hoe het ook alweer zat. Bij 
de voorbereiding van de kinderen wordt er daarom 
ook met de ouders op een interactieve manier stil-
gestaan bij deze vragen. Wij hopen dat hierdoor 
ruimte ontstaat om thuis samen met de kinderen 
naar hun Eerste Heilige Communie toe te leven. 
Voor wie? 

De voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie 
is bedoeld voor kinderen vanaf groep vier van de 
basisschool. Een kind hoeft niet gedoopt te zijn om 
deel te nemen aan de voorbereiding. Wat ook niet 
nodig is, is dat je iedere zondag in de kerk aanwe-
zig bent (al zou dat wel mooi zijn ☺). Maar mis-
schien is het een optie om eens naar een kinder-

nevendienst te gaan of een gezinsviering. Op de 
website kunt u de mogelijkheden zien. 

Datums 
De Eerste Heilige Communie staat gepland op  
3 juni in de Basiliek St. Jan. 
 
De voorbereidingsdata en plaatsen zijn: 

• 7 januari 10.00-12.00 uur Basiliek St. Jan 

• 4 februari 9.30-12.00 uur H. Marcoen 
• 11 maart 9.30-12.00 uur H. Marcoen  

• 25 maart 10.00-12.00 uur Basiliek St. Jan 

• 30 maart 16.30 uur H. Marcoen. Goede Vrijdag, 
kruisweg voor kinderen 

• 15 april 9.30-12.00 uur H. Marcoen 

• 6 mei 9.30-12.00 uur H. Marcoen 

• 1 juni 16.30-17.30 uur Basiliek St. Jan 

• 3 juni Eerste Heilige Communieviering 

• 24 juni terugkomviering in de Basiliek St. Jan, 
dan kunnen de foto’s en / of video worden op-

gehaald. 

Kosten 
Wat Jezus voor ons gedaan heeft, heeft Hij uit lief-
de gedaan zonder er geld voor te vragen. Het ont-
vangen van de sacramenten is dus gratis. Aan de 
andere kant willen we met z’n allen wel graag in 
een verlichte en warme kerk zitten. Ook is het fijn 
om thuis te kunnen werken vanuit een werkboek. 
Jammer genoeg zijn dat zaken die geld kosten. Om 
die reden willen we u vragen om deel te nemen 
aan kerkbalans. Dit jaar is dat € 116,-. Mocht dit 
bedrag echt niet haalbaar zijn voor u, dan kunt u 
zich tot mij (stefanlange@catharina-parochie.nl) 
wenden. De financiële situatie mag geen reden zijn 
om de sacramenten niet te kunnen ontvangen. 
 
Stefan Lange 
 

■ STICHTING LUDENS  

Succesvol jaar rond Maarschalkerweerd-orgel 
Op het tijdstip dat u dit parochieblad ontvangt, staat 
het laatste concert rondom het Maarschalkerweerd-
orgel van de St. Jansbasiliek (kerstconcert Festival 
of Lessons & Charols: zondag 10 december) voor 
de deur. De Stichting Ludens die zich bezighoudt 
met het in stand houden en laten horen van het 
Maarschalkerweerd-orgel kijkt terug op een zeer 
succesvol jaar 2017. 
 
Terugblik op 2017 
Evenals voorgaande jaren zijn er in 2017 in de zo-
mermaanden Marktconcerten georganiseerd en 
door het jaar heen diverse concerten, waarbij Lu-
dens probeert een zo divers mogelijk publiek te 
bereiken. Zo was er een filmconcert (“King of 
Kings”: stomme film live begeleid op het orgel), een 
benefietconcert met het jongerenkoor YRDV en het 
schoolkoor- en orkest van het Stedelijk Gymnasium 
te Breda, een Rossini-concert met projectkoor 

mailto:stefanlange@catharina-parochie.nl
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(“Every keyboard you can get”), een marktconcert-
uitstapje naar het fraaie Van der Aa-orgel van onze 
parochiekern te Oosteind, en ook bovengenoemd 
kerstconcert verzorgd door onze eigen Capella 
Catharina en YRDV. Hoewel het moeilijk kiezen is, 
wil ik twee concerten noemen die mij diep geraakt 
hebben. Op 23 april 2017 trad organist Frans Bul-
lens op met de Josti-band tijdens de openingsmani-
festatie van het Down in Town-project.  
 

 
 
Zondag 8 oktober werd op een uitverkochte orgel-
zolder het Orgelsprookje De Leeuw is los!!! opge-
voerd, waarbij een tiental kinderen van de Ooster-
houtse circusschool (Circuskunst Oosterhout) hun 
circuskunsten hebben vertoond, begeleid door het 
Maarschalkerweerdorgel. 
 
Ontroerend om te zien dat zoveel (jonge) mensen 
ook enthousiast raken van orgelmuziek en ons 
mooie Maarschalkerweerdorgel. 
 

 
 
Alles dus Halleluja in 2017? Nee, helaas niet.  

Op donderdag 16 november j.l. is ons bestuurslid 
Loek van Driel (altijd aanwezig, altijd positief en 
super voorbereid) onverwacht overleden (zie ook 
het In Memoriam vooraan in dit parochieblad). Met 
de persoon van Loek verliezen wij niet alleen een 

zeer trouwe en accurate penningmeester, maar 
ook een warm en aimabel mens. Wij wensen zijn 
echtgenote Helma en de verdere familie veel sterk-
te om dit grote verlies te dragen. 

Programma 2018 
Ook voor 2018 staat al een groot aantal activiteiten 
rondom ons mooie Maarschalkerweerdorgel op het 
programma. Naast de Marktconcerten in de maan-
den juli en augustus en het Dierendag-project op 4 
oktober 2018 kunnen nu al drie bijzondere evene-
menten genoemd worden: een project rondom het 
thema “shelter” (zie hierover elders in dit parochie-
blad), een Gounod-project (2018: 200ste geboorteda-
tum), en een tweede versie van het Sacred Concert 
van Duke Ellington dat in 2015 voor een uitver-
kochte Basiliek werd uitgevoerd. Stichting Ludens 
kijkt uit naar een mooi orgeljaar 2018. 
 
LUDENS vrienden-actie – 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 Vrienden-actie gestart. 
Alle informatie over deze actie treft u aan in onze 
speciale folder (www.stichtingludens.nl). Help ons 
ook in de toekomst de (kerk)muzikale traditie rond-
om ons Maarschalkerweerd-orgel in stand te hou-
den en word onze VRIEND!!! Uiteraard kunt u ook 
zonder Vriend te worden ons steunen met een 
eenmalige gift of bijvoorbeeld door onze Maar-
schalkerweerd-wijn te kopen. De Stichting Ludens 
heeft een ANBI-status, en met ingang van 1 januari 
2012 ook een CI-status (culturele instelling), waar-
door het voor u fiscaal aantrekkelijk kan zijn om 
ons financieel te steunen. 
Verdere informatie over het Maarschalkerweerdor-
gel en de activiteiten van de Stichting Ludens kunt 
u vinden op de website van de Stichting Ludens: 
www.stichtingludens.nl of via Facebook. 

Ton Stevens  
Organist Capella Catharina / Adviseur Stichting 
Ludens 
 

■ REDACTIE NIEUWS 

Digitaal parochieblad 
Naast het papieren parochieblad bestaat ook de 
mogelijkheid om het blad digitaal te lezen. Op dit 
moment sturen wij elke kwartaal de link naar iets 
meer dan 100 belangstellenden. Zij downloaden 
dan het blad vanaf de website. Als u over wenst te 
stappen van papieren naar digitale versie kunt u 
een mailtje sturen naar de redactie met uw e-
mailadres en wij voeren de mutatie door. 
Een enkele keer gebeurt het dat een van de digita-
le lezers van e-mailadres verandert en wij niet zijn 
geïnformeerd. We vragen dan ook, als u tot een 
ander e-mailadres besluit, om dat ook aan ons 
kenbaar te maken, zodat wij u kunnen bereiken. 

 

http://www.stichtingludens.nl/
http://www.stichtingludens.nl/
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Advertenties 
We kijken al vooruit naar 2018 en zoeken adver-
teerders, die een advertentie willen plaatsen op de 
omslag van het blad. Wellicht kent u een winkel of 
bedrijf, waarmee we contact op kunnen nemen. Tip 
ons als dat zo is en wij overleggen graag over de 
mogelijkheden. 
 
Versterking van de redactie 
Op dit moment bestaat de redactie van het paro-
chieblad uit 3 personen; eindredacteur is Pastoor 
Han Akkermans. Het vergaren, lezen, corrigeren en 
indelen van de teksten met foto’s of afbeeldingen 
om gereed te maken voor de drukker vergt enige 
accuratesse en uiteraard vrije tijd. Het groepje is 
natuurlijk kwetsbaar als iemand onverwacht uit zou 
vallen door omstandigheden. Daarom zou aanvul-
ling van het redactieteam welkom zijn. Wij horen 
het graag en een mailtje met korte informatie is al 
voldoende. We nemen daarna contact op om nader 
kennis te maken in een gesprek. 
 
E-mail redactie@catharina-parochie.nl 

Ad van der Made 
 

DIACONIE 

Adventsactie achterhaald?  

De tijd dat de ruimschoots uitgedeelde collectezak-
jes en collectedozen (flink) gevuld werden ingele-
verd is definitief voorbij. Enerzijds is deze werkwij-
ze uit de tijd en anderzijds lijken we collecte moe. 
Maar toch blijft de adventsactie noodzakelijk. 
In het verleden werd er gecollecteerd voor de ad-
ventsactie zonder een duidelijk omschreven doel of 
project. 
Tegenwoordig zijn er meerdere, duidelijk omschre-
ven, projecten waaruit kan worden gekozen. Een 
van de projecten die dit jaar de aandacht vragen is 
een project in Congo. Dit project is opgezet door de 
paters redemptoristen en heeft als doel alleen-
staande moeders een toekomst te geven. 

 
De opleiding 

Concreet voorziet het project op drie plaatsen in 
Congo een naaiopleiding. Op een van de plaatsen 
is er al een bestaand project, dat zal worden ver-
sterkt. Op de andere twee plaatsen wordt iets 
nieuws opgestart. In alle drie de plaatsen gaat het 
om een opleiding van drie jaar voor steeds twintig 
vrouwen.  

In het tweede jaar zullen weer twintig nieuwe vrou-
wen beginnen en in het derde ook weer. Dus na 
drie jaar zijn er al 180 jonge (kind)moeders in op-
leiding of bijna klaar. 
Omdat de vrouwen nauwelijks opleiding hebben, 
krijgen ze naast de praktische naaiopleiding ook 
een basisopleiding lezen, schrijven en rekenen.  

In het eerste jaar wordt dit nog aangevuld met ele-
mentaire landbouwkennis (voor een eigen volks-
tuintje) en zgn. ‘burgerzin’ (over rechten van de 
mens/de vrouw etc.). In het tweede jaar wordt aan-
vullend aandacht besteed aan financieel beheer en 
boekhouden. Het derde jaar is de voorbereiding op 
de praktijk. Hier zijn twee mogelijkheden: of een 
vrouw begint voor zichzelf, of ze gaat in een coöpe-
ratie met andere vrouwen werken. Het opbouwen 
van een naaicoöperatie hoort ook bij elk project. De 
opleiding zal steeds in de middaguren zijn, zodat 
de vrouwen ook tijd hebben voor de zorg voor hun 
gezin, hun groentetuin en eventueel verkoop van 
(tuin)producten op de markt. Het is de bedoeling 
dat de vrouwen in hun dorpen zich ook inzetten als 
‘rolmodel’ en stimulans voor andere jonge vrouwen. 

Benodigdheden voor het project 
Voor elk van de drie plaatsen zijn vier medewer-
kers voorzien: 

• leerkracht ‘snit en naad’ 

• leerkracht alfabetisering , rekenen en algemene 
ontwikkeling 

• veelzijdige medewerker voor landbouwtech-
nieken, verkoop en ondersteuning coöperaties 
en andere aanvullende vaardigheden afhankelijk 
van de context. 

• lokale coördinator: deze functie wordt door de 
pater redemptorist vervuld. 

 
Op elk van de drie plaatsen is cursusruimte nodig. 
Deze is overal al beschikbaar binnen de parochie-
structuren, maar moet hier en daar wel opgeknapt 
worden. Daarnaast zijn er op termijn drie ateliers 
voor de coöperatie nodig en ook nog verkooppun-
ten. De verkooppunten gaan al direct bij de opstart 
van het project van start, omdat er in een eerdere 
fase al dertig vrouwen zijn opgeleid. En natuurlijk 
zijn er naaimachines, stof en garen nodig.  

 
Doet u mee? 

De collecte voor de vastenactie is al geweest, maar 
de vastentijd is nog niet voorbij! Mocht u dit project 
willen steunen, dan kunt u uw bijdrage na de vie-
ring in de collectebus doen. Overmaken kan ook op 
IBAN: NL89 INGB 065 310 0000 T.n.v.: Adventsac-
tie, Den Haag, onder vermelding van: “Duurzame 
opleidingen voor alleenstaande moeders in Con-
go”. 
 
Hartelijk dank voor uw steun. 
 
Diaken Stefan Lange 

mailto:redactie@catharina-parochie.nl
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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        9.00 uur   
Vrijdag              9.00 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: 0162-454741 (J. Simons)  
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 

Maria  Bankrekening:     NL48RABO0139901515 
 

■ SPECIALE VIERINGEN 

Persoonlijke biecht 
In de aanloop naar Kerstmis is er gelegenheid te 
biechten. Dit kan tijdens de Nightfever op vrijdag-
avond 15 december vanaf 19.00 uur in de Basiliek 
of tijdens de parochiële boeteviering op dinsdag 19 
december om 19.00 uur eveneens in de Basiliek 
St. Jan.  
Als u een persoonlijke biecht wilt kunt u een af-
spraak maken met de pastoor, tel. 0162-432339, 
Markt 17, of hanakkermans@catharina-parochie.nl 
 
Vieringen in de Kersttijd 

di 19 dec Basiliek St. Jan 19.00 u Boeteviering 

za 23 dec Basiliek St. Jan 17.00 u Kerstspel 

za 23 dec De Vinder 17.00 u Euch  

za 23 dec Den Brink 19.00 u Euch  

za 23 dec Joh.de Doper 19.00 u W&C 

zo 24 dec Basiliek St. Jan 10.00 u Euch  

zo 24 dec Den Hout  17.00u Herderstocht 

zo 24 dec Basiliek St. Jan 17.30 u Kerstspel 

zo 24 dec Basiliek St. Jan 19.00 u Euch  
 

 

  

  

 

 

zo 24 dec Verrijzenis 19.00 u W&C 

zo 24 dec Joh.de Doper 19.00 u W&C 

zo 24 dec Joh.de Doper 21.00 u Euch  

zo 24 dec Verrijzenis 21.30 u Euch  

zo 24 dec H. Marcoen 23.00 u Euch  

zo 24 dec Basiliek St. Jan 23.00 u Euch  

ma 25 dec Verrijzenis 09.30 u Euch  

ma 25 dec Joh.de Doper 09.30 u Euch  

ma 25 dec Basiliek St. Jan 10.00 u Euch  

ma 25 dec H. Marcoen 11.00 u Euch  

di 26 dec Basiliek St. Jan 10.00 u Euch  

za 30 dec De Vinder 17.00 u W&G 

za 30 dec Joh.de Doper 19.00 u W&C 

zo 31 dec Verrijzenis 09.30 u W&C 

zo 31 dec Basiliek St. Jan 10.00 u Euch 

zo 31 dec H. Marcoen 11.00 u W&C 

zo 31 dec Basiliek St. Jan 17.00 u Vespers 

zo 31 dec Den Brink 19.00 u Oudjaars-
viering 

ma 1 jan Basiliek St.Jan 10.00 u Euch 
 

 

 

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/
mailto:hanakkermans@catharina-parochie.nl
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Kindernevendienst 
Op de laatste zondag van de maand: 
10.00 uur eucharistie Basiliek St. Jan 

 
Opening Week van de eenheid 
21 januari 9.30 uur: Verrijzeniskerk  
Oecumenische viering voorgangers C. Maas svd  
en ds A. Vlieger 

 

 

Aswoensdagvieringen 
14 februari 19.00 uur:  
Basiliek St. Jan - voorganger H. Akkermans 
H. Marcoen - voorganger S. Lange 
 

■ 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 dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 15.30 u. 
Op vrijdag kunt u van 13.30 uur tot 14.30 uur met  
vragen terecht over uw IPad en/of Laptop. 

 

 

Inloophuis “Basiliek”  
Markt 17 in pastorie van Basiliek St. Jan. 
Geopend elke derde donderdag van de maand  
van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
Inloop Pastorie Dorst 
Baarschotsestraat 87 naast de Marcoenkerk. 
Geopend elke tweede woensdag van de maand 
van 9.30 – 11.30 uur. Kosten € 2,00. 

 

 
 

 
Verlangen wordt  
geboren 
in het hart van ieder  
mens. 

 
Wordt, nauwelijks te  
horen, 
een zalige kerstwens! 

 
 
 

 

 

■ KRONIEK VOOR WIE DE KLOK LUIDDE 

Het H. Doopsel ontvingen 
 
12-05    Aaron Poppelaars (Catharinadal) 
01-10    Quinn Soeters (Basiliek) 
08-10    Jasmine Deijkers (Marcoen) 
08-10    Kailynn Bordeaux (Verrijzenis) 
15-10    Bram van Hoe (Marcoen) 
22-10    Aaron Koevoets (Basiliek) 
22-10    Mara Katic (Basiliek) 
29-10    Thijs Beenakkers (Basiliek) 
 

In het Huwelijk traden  
 
09-09    Hans Snelders en Ana Estrada Vidals  
             (Catharinadal) 
06-10    Niels Leenders en Susanne Chamalaun                                              

(Joh. de Doper) 
28-10    Stephan Kiesewetter en Jessica  
             Roemersma (Chemin Neuf) 
 

Huwelijksjubileum 
 
18-11    Kees en Anny de Kok-van Wijk  

  50 jarig huwelijk (Verrijzenis) 
 

Van ons gingen heen 
 
26-08    Miriam Panis-Majoie 69 jaar 
   (Basiliek) 
08-09    Marcel Blokdijk 50 jaar (Basiliek) 
10-09    Ton van Oijen 78 jaar (Joh. de Doper) 
15-09    Albert Hesselink 81 jaar (Marcoen) 
18-09    Kees Jansen 84 jaar (Marcoen) 
21-09    Wim Verhagen 80 jaar (Marcoen) 
26-09    Maria Vosman-Muskens 81 jaar (Basiliek) 
04-10    René Oomen 75 jaar (Basiliek) 
07-10    Ria van de Koolwijk-v Eijk 77 jaar (Basiliek) 
09-10    Annie Rombouts-Rovers 89 jaar 
             (Joh. de Doper) 
11-10    Monique v Gorkom-Hems 51 jaar (Basiliek) 
14-10    Lies Knabben-van Deursen 98 jaar  

 (Verrijzenis) 
15-10    Kees Pieterse 101 jaar (Basiliek) 
23-10    Riet van Mook-van Gurp 89 jaar (Basiliek) 
25-10    Anneke Schreuder 81 jaar (Verrijzenis) 
29-10    Ludovicus Ridder de van der Schueren 
             93 jaar (Basiliek) 
02-10    Doortje Lambregts-van der Schriek 84 jaar 

(Basiliek)              
04-10    Jan Ansems 82 jaar (Basiliek) 
07-11    Frederik Berger 88 jaar (Basiliek) 
10-11    Janus Oomens 94 jaar (Basiliek) 
14-11    Gerard Wensing 85 jaar (Basiliek) 
16-11    Loek van Driel 74 jaar (Basiliek) 
23-11   Nell van Langh-Lodewijks 87 jaar 
              (Basiliek)         
 

Mogen zij in Gods liefde verder leven 
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CARITAS 

Elk eerste weekend van de maand vindt de Cari-
tascollecte plaats, steeds voor een ander doel.  

Hopelijk helpt u ons daarbij. 

Het nieuwe collecteschema 2018 dient nog te wor-
den vastgesteld en dat verneemt u nog. 

Lars op de Laak 
 

OVERIG NIEUWS 

■ AMNESTY NODIGT UIT 

Kom 9 december schrijven  
Op zaterdag 9 december kunnen we steun betui-
gen aan mensen die gevangen zitten om wat ze 
geloven of zijn, of omdat ze naar de overheid een 
onwelgevallige mening hebben geuit. Die zaterdag, 
aan de vooravond van de Dag van de rechten van 
de Mens, gebruikt Amnesty International in Ooster-
hout voor de jaarlijkse Schrijfmarathon. 
Overal in Nederland en daarbuiten grijpen mensen 
de pen om brieven aan autoriteiten of de gevange-
ne zelf te schrijven. In Oosterhout kan dat ook dit 
jaar weer in De Beuk, naast de Vredeskerk in de 
Rulstraat. Het gebouw is van tien tot zes uur open 
voor wie wil meedoen. De leden van de Catharina-
parochie worden van harte uitgenodigd. Zij kunnen 
er gevolg geven aan de oproep van Paulus (Brief 
aan de Hebreeёn 13): Bekommer u om de gevan-
genen alsof u samen met hen gevangen zat. 

 

Er liggen in De Beuk voorbeeldbrieven en beschrij-
vingen van de gevangenen voor wie we dit jaar 
schrijven. Voor pen en papier wordt gezorgd. De 
brieven worden centraal verzonden; voor wie wil 
bijdragen aan de (steeds duurdere) postzegels, 
staat een collectebus klaar. Koffie en thee worden 
aangeboden door de Protestantse Gemeente, ei-
genaar van De Beuk. 

Elk jaar blijkt weer dat overheden gevoelig zijn voor 
de wereldwijde aandacht die hun gewetensgevan-
genen krijgen. Eerder schreven we onder meer 
voor Phyoe Phyoe Aung, een jonge vrouw die in 
2014 was opgepakt omdat zij in haar land Myan-
mar (het vroegere Birma) een vreedzaam studen-
tenprotest leidde. Uit 34 landen kwamen meer dan 
vierhonderdduizend brieven om te pleiten voor haar 
vrijlating. Vorig jaar kwam zij inderdaad vrij. Zij 
dankte Amnesty International: “De brieven inspi-
reerden mij. Ik realiseerde me dat de wereld naar 
ons kijkt en ons steunt – we zijn niet alleen.” 

Het afgelopen jaar hielpen briefschrijvers om meer 
dan 650 mensen vrij te krijgen. Deze mensen za-
ten onterecht vast, vaak onder erbarmelijke om-

standigheden. U kunt helpen ook dit jaar zulke suc-
cessen te oogsten. Kom zaterdag 9 december naar 
De Beuk en besteed een uurtje om op te komen 
voor gevangenen die zonder geweld van hun men-
senrechten gebruik wilden maken. Wie die dag niet 
naar De Beuk kan komen, kan online meedoen: zie 
daarvoor (en voor meer informatie en achtergron-
den) www.amnesty.nl  

Ger Dullens 

■ OOSTERSE EN WESTERSE KERKEN 

Jongerenontmoeting 
Op zaterdag 11 november vond er in Breda iets 
bijzonders plaats. Ongeveer 150 jongeren van ka-
tholieke en orthodoxe kerken waren aanwezig om 
elkaar te ontmoeten en om te bidden voor eenheid. 
De dag begon met een kennismaking, waarna er 
zes presentaties werden gehouden over de kerken 
die aanwezig waren. Ik werd gevraagd om de pre-
sentatie over de Rooms-katholieke Kerk te verzor-
gen. Eerst waren er drie orthodoxe kerken aan de 
beurt waarbij zij vertelden wat hun kerk inhoudt en 
wat het betekent om orthodox te zijn in Nederland. 
Het waren hele bijzondere verhalen omdat het ook 
hele diepe tradities zijn en we qua sacramenten 
geschiedenis, traditie en liturgie enorm veel ge-
meen hebben. Na die drie presentaties was er een 
optreden van Soeryana, een muziekgroep die vol-
ledig bestaat uit gevluchte Syrische christenen, die 
muziek speelde van hun cultuur en traditie. Het 
was geweldig om te horen! 
Na hun optreden waren de laatste drie presentaties 
aan de beurt, waaronder ook mijn presentatie over 
onze kerk. Het was geweldig om te zien dat zoveel 
jongeren aanwezig waren en ook enorm geïnteres-
seerd zijn in elkaars kerk en traditie. Dat sentiment 
werd bevestigd in de gebedsdienst die daarop 
volgde. Er werd in het Nederlands, Latijn, Aramees, 
Armeens, Arabisch, Egyptisch en nog vele andere 
talen gebeden om de eenheid van onze kerken. 
Het mooiste moment, vond ik, was toen het ‘Onze 
Vader‘ in het Aramees, de taal die Jezus gespro-
ken heeft, werd gezongen. Het gevoel van nabij-
heid tot Jezus was enorm, het werd zo werkelijk, 
alsof ik zelf bij Hem was toen. 

 
Na de gebedsdienst was het tijd om te eten en vele 
oosterse gezinnen hebben kosten noch moeite 
gespaard om voor iedereen te zorgen. Het eten 
was heerlijk en iedereen genoot ervan. Ook gaf het 
eten een mooie mogelijkheid om met de jongeren 
te praten. Ik heb die dag zoveel leuke mensen 
ontmoet die overal vandaan komen en zoveel ver-
halen hebben. Allemaal mensen met een diep ge-
loof in God en Zijn Roep om eenheid.  
Laten wij hun voorbeeld volgen en ook bidden en 
werken om eenheid met onze oosterse broeders en 
zusters! 
 
Roy Soeters 

http://www.amnesty.nl/
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■ RKJ QUO VADIS 

Onlangs is RKJ Quo Vadis weer begonnen aan het 
nieuwe jaarprogramma! Samen met Diaken Stefan 
Lange zal de jongerengroep, voor mensen tussen 
de 16 en 30 jaar, gezellige avonden organiseren 
waarbij bepaalde thema’s behandeld worden. Na-
tuurlijk is er genoeg ruimte om gezellig met elkaar 
te praten en na te borrelen.  
De inloop op zo’n avond is altijd vanaf 18.30 uur; 
om 19.00 uur gaan we gezamenlijk eten (hiervoor 
wel aanmelden!); om 20.00 uur wordt het thema 
van de avond aangesneden; rond 21.30 uur is de 
naborrel. 
De dagen staan al vast, de thema’s nog niet. Wel 
weten we al dat er zaterdagavond 9 december een 
pubquiz gehouden wordt. Hier zijn de data voor de 
komende tijd: 
 
9 december: Pub-quiz! 
13 januari - 17 februari - 10 maart - 14 april 
Waar: De pastorie op Markt 17, Oosterhout 
Facebookpagina: RKJ Quo Vadis 
E-mailadres: rkj.quovadis@gmail.com 
 
Iedereen is van harte welkom en we hopen je 
graag te zien! 
 
Roy Soeters 

 

■ RAAD VAN KERKEN-OOSTERHOUT 

Thema-avonden 

22 januari - Frank Bosman, Humor en geloof  
27 februari - Henk van Doorn, Thomas More  
12 maart - Edward Skubisz, onderwerp wordt nog 
nader bekend gemaakt 

 
De avonden worden gehouden in De Beuk, naast 
de Vredeskerk in de Rulstraat. 
Aanvang 20.00 uur en de bijdragen is € 5,00 per 
persoon. 

 
Werkgroep Thema-avonden 
Siets Nieuwenhuizen 
Helma Poulussen 
 

■ WOORD ONDERWEG 

Ontmoeting vanuit de oecumene 

Elke laatste dinsdag van de maand van 15.00 tot 
16.30 uur komen we bij elkaar in het Stiltecentrum 
In de oude toren (Arendstraat 35). We lezen een 
korte toegankelijke tekst over geloof en leven. Er is 
ruimte voor open gesprek en koffie of thee vormen 
een aangename onderbreking.  
  
We hopen niet alleen leden van de Catharinaparo-
chie en de Protestantse gemeente te ontmoeten, 
maar ook andere belangstellenden zijn welkom! 
Ontmoeting en gesprek staan voorop. Maak ook 
anderen attent op deze ontmoetingsmomenten.  

 
De volgende bijeenkomst is op dinsdagmiddag 19 
december (een week eerder vanwege Kerstmis).  
In het eerste kwartaal 2018 staan de volgende 
dinsdagmiddagen gepland: 30 januari, 27 februari 
en 20 maart. 
 
Nellie van der Made-Kortsmit 
Siets Nieuwenhuizen 
 

■ JONG ZIJN EN GELOVEN  

Hoe ik tot geloof gekomen ben 
Mij is gevraagd een stukje te schrijven over hoe ik 
tot het geloof ben gekomen. Mijn ouders lazen mij 
vroeger voor uit de kinderbijbel en vertelde mij over 
God en over Zijn Zoon Jezus Christus. Ik weet nog 
goed dat ik als kind al werd geraakt door de liturgi-
sche traditie van de Kerk, de symbolen, de rituelen, 
de muziek en de teksten. Ik dacht als kind al: daar 
gebeurt iets bijzonders, iets dat ertoe doet. Ik ben 
blij dat mijn ouders mij het geloof hebben meege-
geven. Ik koester het als een kostbaar geschenk.  
Tussen mijn 12e en 18e levensjaar was ik als het 
ware ‘gedeactiveerd’ als katholiek. Ik ging alleen 
nog met Kerstmis en Pasen naar de kerk en ik was 
vooral met andere dingen bezig. Vrienden, leuke 
dingen doen, puber zijn. Rond mijn 19e merkte ik 
dat ik iets miste. Ik miste antwoorden op de vragen: 
waarom doe ik de dingen die ik doe? Wat voor per-
soon wil ik zijn en waarom dan? Ik zocht en zoek in 
een tijd van sterk waardenrelativisme ook naar 
‘Waarheid’. Al zoekende ben ik weer naar de kerk 
gegaan en ik vond daar wat ik zocht. Ik werd op-
nieuw geraakt door de schoonheid van de katholie-
ke liturgie en dat was voor mij het begin om belij-
dend katholiek te worden, mij in te zetten voor de 
Kerk en om weer te gaan bidden. Sindsdien brengt 
het geloof mij veel. Ik put kracht uit het geloof als 
het soms moeilijk is en ik duid levensvragen en 
maatschappelijke kwesties vanuit christelijk per-
spectief. Niet omdat ik die vragen en kwesties met 
alle macht vanuit christelijk perspectief wil duiden, 
maar omdat ik simpelweg vrijwel altijd ‘Waarheid’ 

vind in de Bijbel en de traditie van de Kerk. 

Het geloof is wat mij betreft niet iets voor dromers 
of geleerden maar sterk verweven met ‘het alle-
daagse’. Geloven doe je dan ook niet alleen in de 
kerk maar vooral daarbuiten door te doen! Schrijver 
en filosoof G.K. Chesterton drukt dit treffend uit: 
“Being in a church does not make you a christian 
just like being in a garage does not make you a 
car.” Het vraagt dus iets van mij om Jezus te vol-
gen in de dagelijkse praktijk: inzet, doorzettings-
vermogen en kritische zelfreflectie.  

Ik merk dat het voor mijzelf en voor andere katho-
lieke jongeren niet altijd eenvoudig is om gelovig te 
zijn in deze tijd. De sterke structuren van het alles-
omvattende Rijke Roomse Leven zorgden ervoor 
dat ‘het alledaagse’ van het geloof vanzelfsprekend 

mailto:rkj.quovadis@gmail.com
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was. Het hoorde erbij. Jongeren moeten nu veel 
sterker zelf zoeken en hun geloof vormgeven in 
een tijd waarin je kunt kiezen uit 100.000 smaken. 

Ik ben echter allesbehalve pessimistisch over de 
toekomst van de Kerk in Nederland. Ik zie wel de-
gelijk een groep jongeren die op zoek is naar zin-
geving en richting in deze tijd. Het is zaak dat deze 
zoekende mensen ons weten te vinden, en dat wij 
hen weten te vinden. We mogen het geloof (op-
nieuw) aan hen voorstellen. Bij dit voorstellen is het 
belangrijk dat wij een open en verwelkomende 
houding aannemen. Daarnaast is het een plus dat 
een geïnteresseerde jongere ziet dat andere jonge-
ren naar de kerk gaan en zich inzetten voor de 
Kerk. Het belangrijkste is echter dat wij jonge kin-
deren vertellen over het geloof. Uit mijn verhaal 
komt het cruciale belang van deze basis of dit 
‘zaaien’ naar voren. Mijn ouders hebben mij als 
kind over het geloof verteld en hebben daarmee 
een zaadje geplant dat later is gaan ontkiemen.  

Gerard van Nunen 

■ SHELTER 

Op donderdag 9 november presenteerden studen-
ten van de Fontys Hogeschool voor de kunsten hun 
bevindingen met het thema Shelter. Het woord 
Shelter herbergt de vluchtelingenproblematiek, die 
heel actueel is. De studenten zijn 10 weken in klei-
ne groepjes bezig geweest om elk op een eigen 
manier zich onderwerpen eigen te maken en uit te 
beelden in diverse hashtags o.a. #back to basic, 
#verbinden, #geborgenheid, #schijnveiligheid, 
#moeder-kind en #belevingswereld. De bedoeling 
is dat deze hashtags worden uitgewerkt in een mul-
tidisciplinair project. Hierbij worden diverse doel-
groepen, instellingen en organisaties aan elkaar 
gekoppeld. Steeds met Shelter (schuilplaats) in het 
achterhoofd. Kortom: het thema is verbinding, uit-
gewerkt in verschillende hashtags (# = hashtag = 
teken in muziek). 

In opdracht van Dansnest, H19 en Stichting Ludens 
werd een concept bedacht dat in het weekend van 
9 en 10 maart 2018 zal worden getoond. Daarbij 
zijn de onderdelen dans, muziek en beeldende 
kunst sterk vertegenwoordigd. Basiliek St. Jan op 
de Markt gaat daarbij de centrale rol vervullen. De-
ze kerk wordt dan enkele dagen naast haar functie 
van liturgisch centrum en als gebedsruimte een 
plaats waar een bredere blik op de samenleving 
wordt geboden. Mensen zullen in het centrum van 
de stad uitgenodigd worden de kerk binnen te gaan 
en daar de verschillende vertoningen te bekijken en 
waar het mogelijk is ook zelf mee te doen. De op-
zet is de verbinding tussen kerk, kunst en mens: 
een belevingsroute! 

De presentatie op 9 november was gevarieerd en 
liet de eerste resultaten zien. Die worden nu de 
komende tijd uitgewerkt als les- en inspiratiemate-

riaal in aanloop naar het tweede weekend in maart 
2018. Meer informatie zal tegen die tijd zeker ver-
schijnen in de bladen en op affiches. Een leuke en 
spannende activiteit dat weekend zal zijn dat ieder 
die mee wil doen op kaartjes kan schrijven wat 
shelter met hem/haar persoonlijk doet, shelter me 
… (van Shelter als zelfstandig naamwoord naar 
shelter me als werkwoord!) Vermoedelijk komen 
die kaartjes ook te liggen bij het Verboden Rijk en 
de bibliotheek Theek 5. Iedereen mag een kaartje 
invullen en inleveren. Een van de inleveradressen 
is in de brievenbus van de pastorie op Markt 17.  

Een onderdeel was een weefgetouw dat vanuit de 
balustrade van het grote orgel achter in de kerk 
naar beneden was gespannen. De aanwezigen 
kregen een bol wol in de hand om die door de ge-
spannen draden te vlechten en aan de andere kant 
de bol weer door te geven aan een ander. Met el-
kaar verbinding maken dus. Daarvan getuigt de 
bijgaande foto. 

 

Noteer alvast:  
Shelter in Basiliek St. Jan op 9 en 10 maart 2018. 
 
Ad van der Made 

 

■ UIT DE KAPELANIE TE CHAAM   

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 
Op 15 november mocht ik in Gilze, in huize Sint 
Franciscus, vieren dat ik alweer twee jaar werk-
zaam ben in de regio Alphen-Gilze. Vanaf het be-
gin heb ik me thuis gevoeld hier in de regio, maar ik 
merk dat ik steeds meer thuis kom. Ik ben dank-
baar dat de bisschop mij de tijd geeft om te groeien 
in het priesterschap, onder leiding van mijn pastoor 
– Jos Demmers.  
Ik kan mij volledig richten op het pastoraat, nabij-
heid van mensen, jong en oud. De vele huisbezoe-
ken en pastorale gesprekken zijn een zegen voor 
de parochiaan en de kapelaan! Hiermee deel ik in 
het leven van de mensen die aan mijn zorg zijn 
toevertrouwd en mag ik laten zien dat Christus met 
hen is. Ik ervaar het als een bevestiging van mijn 
priesterschap en het maakt mij ‘in de naam van de 
Heer gelukkig!’. 
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Heel bijzonder vind ik de dynamiek van het paro-
chiepastoraat, geen dag is hetzelfde en toch zijn 
alle dagen één. Ontmoetingen, kwetsbaar en klein, 
groot in genade. Het is een gunstige tijd, een ons 
gegeven tijd, vol van verwachting. Een lied wat in 
mij opkomt is: ‘Wat de toekomst brengen mogen, 
mij geleidt des Heren hand’. Met Christus als fun-
dament, zie ik hoopvol uit naar de toekomst.  

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het is niet 
voor niets dat Paus Franciscus in 2018 een grote 
vergadering heeft uitgeroepen met als thema: 
“Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de 

roeping”. 

De jongeren laten ons de toekomst van de Kerk 
zien. Dit heb ik zelf meerdere malen mogen erva-
ren tijdens de wereldjongerendagen. De Kerk is 
zich heel goed bewust van de kracht van jongeren. 
Tijdens het Tweede Vaticaans concilie werd het al 
genoemd: ‘de kracht en schoonheid van jongeren 
is het vermogen om verheugd te zijn aan het begin 
van een onderneming, om zichzelf totaal te geven 
zonder iets terug te houden, om zichzelf weer bij 
elkaar te rapen en opnieuw te beginnen in de zoek-
tocht naar nieuwe veroveringen.’  

Moge het geloof in Jezus Christus, het fundament 
van onze hoop, ons de liefde geven die wij nodig 
hebben om ons te verheugen en de kracht te vin-
den om iedere dag opnieuw te beginnen. 

In Dei nomine feliciter 

Kapelaan Jochem van Velthoven 

INFORMATIE PAROCHIEKERNEN 

■ ALLERZIELENVIERING  

Antoniushuis De Vinder  
In de laatste 2 maanden van 2016 waren vanuit de 
St. Antoniuskerk vijf overledenen begraven. 
In onze Antoniuskern hebben we getracht om deze 
dierbaren in een viering te herdenken. 
Overdag was er voor eenieder de mogelijkheid om 
tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.30 en 16.00 uur 
een kaars aan te steken voor een overleden dier-
bare. Onze kerkzaal was sfeervol aangekleed en er 
klonk passende muziek. 

De bezoeker werd ook een kop koffie of thee aan-
geboden en er was ruimte om stil te staan bij het 

verlies van overledene. 

In de loop van de dag hebben ruim 25 personen 
gebruik gemaakt van dit herdenkingsmoment. 

’s Avonds werd om 19.00 uur een herdenkings-
dienst gehouden. Dirigente Tosca Bossers had 
leden van het Gemengd Koor en de Cantorij bereid 
gevonden om deze dienst op te luisteren. 

De kerkzaal was met 58 bezoekers/sters goed ge-
vuld. We hebben samen, met Jan Poppelaars als 

voorganger, speciaal stilgestaan bij de dierbaren 
welke vanuit de nu gesloten Antoniuskerk zijn be-
graven of gecremeerd. Bij aanvang van de viering 
werd door familieleden een kaars aangestoken, 

welke na afloop werd meegenomen naar huis 

Na de dienst werd onder het genot van een kopje 
koffie/thee enthousiast gesproken over de warme, 
sfeervolle bijeenkomst. 

Eenieder was ervan overtuigd dat dit initiatief voor 
herhaling vatbaar is. 

Jan Poppelaars, Antoniuskern 

■ AFSCHEID  

Emeritus pastoor Harry de Valk 
Op vrijdagavond 10 november hebben De Fliere-
fluiters en het tienerkoor, bestaande uit oud Fliere-
fluiters, afscheid genomen van Harry de Valk. Het 
was een gezellige avond, zoals we er vaker heb-
ben gehad. 
 
Samen hebben we veel mooie momenten gedeeld. 
Zo waren er de vele missen die we samen tot wat 
moois gemaakt hebben. Maar ook daarbuiten heb-
ben we veel plezier beleefd. Zo ging Harry mee op 
de jaarlijkse kooruitjes en vierden we gezamenlijk 
Sinterklaas. Daarnaast mochten we hem met enige 
regelmaat verwelkomen op de repetitie, waar hij 
dan gezellig met ons mee lachte en zong. 
 
Na het gezamenlijke avondeten, het klassieke 
broodje knak, hebben we Harry in het zonnetje 
gezet. Na al de door hem uitgegeven oorkondes 
voor vertrekkende koorleden, werd hij deze keer 
zelf verrast met een oorkonde als erelid. Hij kreeg 
een lekker flesje kloosterwijn om straks lekker van 
te kunnen genieten en een geluksteen om hem 
steun te geven op zijn nieuwe plek. 
 

 
 
Na het eten en de plichtplegingen, werd Harry ge-
trakteerd op een concert. Een ruim uur lang is hij 
door de kinderen toegezongen. Waarbij het voor 
alle aanwezigen emotioneel werd bij het door de 
kinderen gekozen: ‘Samen voor altijd’. Om de 
avond af te sluiten met ‘De kleine dingen’. 
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De huidige en voorgaande zangers/zangeressen 
en begeleiders zijn heel dankbaar voor al de steun, 
het plezier en de herinneringen die samen gemaakt 
zijn. 
 
Van de avond is een fotoalbum gemaakt, dit is zo’n 
40 dagen online beschikbaar voor diegene die het 
willen inkijken: https://tinyurl.com/ybklftgn 
 
Micha Verschure 
 

■ KERSTVIERING 

Kerstspel voor de allerjongsten Basiliek St. Jan  

 

Ook dit jaar is er op kerstavond een interactief 
kerstspel voor de allerkleinsten onder ons in de 
basiliek aan de Markt.   
Jonge spelertjes gaan het kerstverhaal uitbeelden 
waarbij de verteller het publiek van tijd tot tijd uit-
nodigt te helpen bij de voortgang van het verhaal. 
Alles afgewisseld met de bekende kerstliedjes. 
Kortom: een half uurtje een sfeervolle viering voor 
de kleintjes.  
Wie 10 minuten voor aanvang aanwezig is, kan 
nog even creatief bezig zijn! 
De kleintjes en hun begeleiders zijn welkom in de 
basiliek op 24 december van 17.30 – 18.00 uur. 
 
José van den Bogaart 
 

■ KINDERNEVENDIENST MET KERSTMIS 

Ook op 25 december, eerste kerstdag, is er tijdens 
de dienst van 10.00 uur een kindernevendienst in 
de basiliek St. Jan. Alle kinderen die op de basis-
school zitten zijn van harte welkom! 
 
Voor wie nog nooit heeft meegedaan: we nodigen 
alle kinderen die in de kerk zitten uit om mee te 
gaan naar een aparte ruimte. Op eerste kerstdag 
luisteren we daar, aan de hand van mooie platen, 
naar het kerstverhaal. Natuurlijk mag je vragen 
stellen en we gaan gezamenlijk het verhaal naver-
tellen/spelen.  Een kerstliedje hoort er zeker ook bij 
en we hopen dat er voldoende tijd is voor het op-
lossen van onze kerstpuzzel.  

 

 
 
Na dit gezellige samenzijn gaan we terug naar de 
kerk. Daar mogen we rond het altaar het “Onze 
Vader” bidden met alle mensen in de kerk. Hierna 
gaat iedereen weer terug naar de eigen plaats om 
mee te doen met de eucharistieviering.  
Vind je het leuk om vaker mee te doen aan de kin-
dernevendienst? Meestal is die op de laatste zon-
dag van de maand, maar ook op bijzondere dagen 
(zoals na Driekoningen op 7 januari). De data vind 
je o.a. op de poster in de kerk en in het Weekblad 
van Oosterhout. 
 
José van den Bogaart 
 

■ KINDERNEVENDIENST 

Tijdens de kindernevendiensten is er extra tijd en 
aandacht voor de kinderen. 
Samen lezen of vertellen we het evangelie en doen 
we een activiteit die aansluit bij het thema. 
De kinderen leren zo spelenderwijs meer over de 
kerk en het geloof. 
Na de kindernevendienst gaan we terug naar de 
kerk en bidden we met de hele kerk samen het 
‘Onze Vader’ en sluiten daarna op onze plaatsen 
aan voor de rest van de mis. 
 
Hopelijk zien we alle kinderen binnen onze paro-
chie weer bij de kindernevendienst.  
Het rooster voor de komende maanden: 7 januari 
(Driekoningen); 25 februari; 24 maart (Palmzon-
dag); 1 april (Eerste Paasdag) en 20 mei. 

 
Basiliek St. Jan, aanvang 10:00 uur 
 
Kindernevendienstteam 
 

■ PKC BASILIEK VAN START 

Na de zomervakantie zijn we als Parochie Kern 
Commissie (PKC) ‘officieel’ gestart. De taak van de 
PKC is het beheer van de basiliek, vooral de ‘mate-
riële’ kant dus. De pastorale zaken vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het pastorale team.  
 
Beheerszaken 

We hebben ons de afgelopen tijd beziggehouden 
met het nadenken over ‘beheerszaken’ zoals goe-
de afspraken rondom niet-kerkelijke uitvaarten in 

https://tinyurl.com/ybklftgn
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de basiliek, tarieven die gevraagd kunnen worden 
bij evenementen en andere financiële zaken rond-
om de basiliek. Ook is er in de basiliek houtworm in 
verschillende beelden en meubilair aangetroffen 
die moet worden aangepakt, de bereikbaarheid van 
de basiliek en daarmee overleg met de gemeente, 
blijft een aandachtspunt. En zo komen er nog meer 
zaken op ons pad.  

 
Ook is de geluidsinstallatie een aantal maanden 
geleden gewijzigd en zijn er nieuwe microfoons 
gekomen. Af en toe gaat het nog even mis met het 
instellen van het juiste geluidsniveau, maar we zijn 
van mening dat het geluid zeker verbeterd is! We 
hopen dat u dat ook zo ervaart.  
 
Klussenploeg 

De afgelopen maanden is er door de klussenploeg 
ook heel hard gewerkt. Zij hebben de zolder boven 
de sacristie en de garage van de pastorie helemaal 
leeggeruimd en hebben daarnaast ook allerhande 
reparatiewerkzaamheden gedaan in de basiliek en 
pastorie. Er is ook al druk gewerkt aan een nieuwe 
kerststal en zo hebben ze nog veel meer zaken 
aangepakt. Veel dank dus aan de klussenploeg, 
onder leiding van Frans van der Wijst! 

 
Openstelling basiliek 

Van mei tot en met september is de kerk ook weer 
iedere week open geweest van woensdag tot en 
met zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. En dat is 
flink meer dan de afgelopen jaren! Dankzij een op-
roep op facebook en in het weekblad hebben we 
een behoorlijk nieuwe club kerkwachten kunnen 
aantrekken en daar zijn we heel blij mee! 

  
Door de toeristen werd het ook zeker gewaardeerd. 
Het bezoek was behoorlijk goed, in die twee uurtjes 
per dag kwamen er vaak toch wel 20 tot 30 men-
sen binnen, met uitschieters in de weekenden met 
activiteiten op de markt tot bijna 200 bezoekers! In 
totaal zijn er zo’n 3000 bezoekers geweest. Lang 
niet slecht voor Oosterhout! 

 
Op vrijdagavond is het grootste deel van het jaar 
de basiliek ook geopend van 19u tot 21u voor ‘Stad 
in Stilte’. We hopen dat mensen er even een plekje 
vinden om tot rust te komen, Vanwege de aanko-
mende winter zijn deze openstellingen nu gestopt, 
in het voorjaar zullen ze weer hervat worden. Har-
telijk dank ook aan de vrijwilligers die op vrijdag-
avond aanwezig zijn geweest!! 
 
Op 26 november was er een open kerkendag, in 
heel Brabant. De basiliek was hiervoor een deel 
van de dag geopend.  
We hopen volgend seizoen de basiliek weer zoveel 
open te kunnen stellen, het liefst nog meer! 
 
 
 

 
Mediavieringen 

U heeft het misschien al gehoord: volgend jaar zul-
len er ook 5 eucharistievieringen live vanuit de ba-
siliek worden uitgezonden op zondagmorgen op 
NPO 2. Daar komt ook aardig wat voorbereiding bij 
kijken: de mensen van de KRO ontvangen op za-
terdag en zondag. ‘Catering’ verzorgen op zon-
dagmorgen voor de mensen van de KRO, boekjes 
maken, zingen met een parochiekoor bestaande uit 
verschillende koren van onze kernen of een gast-
koor verwelkomen … Een prachtige kans voor heel 
onze parochie om te laten zien dat we nog een 
levende gemeenschap zijn met vrijwilligers, koren 
enz. We hopen dan ook dat we samen met vrijwil-
ligers uit andere kernen dit mogen uitstralen in en 
rondom deze vieringen! 
 
Natuurlijk geldt voor alle werkgroepen, commissies, 
koren enz. dat we altijd nog nieuwe vrijwilligers 
kunnen gebruiken. Dus als u nog eens ergens een 
paar uurtjes over heeft en iets wilt doen …. overlegt 
u gerust met mij, pastoor Akkermans, of één van 
de andere PKC-leden.  
 
Ilse Willems, PKC-lid Basiliek St. Jan 
 

■ VERSTERKING WITTE TORNADO  

Elke maand is er een trouwe groep vrijwilligers die 
ervoor zorgt dat de basiliek na een ochtend werken 
weer aan alle kanten blinkt: stoffen, vegen, stofzui-
gen, dweilen en op tijd natuurlijk een gezellig kopje 
koffie met iets lekkers.  
 
Maar de leden van de Witte Tornado zouden graag 
hun groep uitbreiden. Met het huidige aantal leden 
kunnen ze niet al het schoonmaakwerk doen dat ze 
zouden willen doen en wat ook gewoon nodig is. 
 
Het is belangrijk dat de basiliek goed schoonge-
houden wordt omdat de basiliek een prachtig mo-
numentaal gebouw is dat goed onderhouden moet 
worden om te voorkomen dat beelden en meubilair 
aangetast worden door ongedierte e.d. 
En een extra motivatie is natuurlijk dat we ons als 
Catharinaparochie 5 keer live op televisie mogen 
laten zien vanuit de basiliek. 
 
Daarom een oproep aan vrijwilligers uit alle kernen: 
wilt u 1x in de maand op dinsdagmorgen van 8.00 
tot 12.00 uur helpen schoonmaken? 
 
We hopen dat u mee wilt doen! 
 
U kunt zich opgeven bij Ilse Willems,  
secretariaat@basilieksintjan.nl / 06-11360162 
 
Ilse Willems, PKC-lid Basiliek St. Jan 
 
 

mailto:secretariaat@basilieksintjan.nl
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■ HERDERTJESTOCHT OP KERSTAVOND  

Op kerstavond, zondag 24 december, organiseert 
de werkgroep De Jonge Cornelius van de geloofs-
gemeenschap Cornelius in Den Hout een herder-
tjestocht. De tocht start die dag om 17.00 uur bij de 
Houtse Corneliuskerk en voert naar de boeren-
schuur aan de Achterstraat waar evenals vorig jaar 
een bijeenkomst met zang en verhalen plaatsvindt. 
Voorganger in de viering is diaken Stefan Lange. 
Een gelegenheidskoor van Houtse zangers zingt 
kerstliederen. Het Houts Orkest van Muziekvereni-
ging Amicitia verleent muzikale medewerking. 

 
Dankdienst op Oudejaarsavond 

Zondag 31 december, Oudjaar, is er om 19.00 uur 
een dankdienst in dorpshuis Den Brink. In de 
Woord- en Gebedsdienst wordt teruggekeken op al 
het goede van het voorbije jaar en wordt hoopvol 
vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. Voorganger 
is Henk Berflo. Het parochiële koor verzorgt de 
gezangen. 

 
Bezoek aan de kerststal in de Corneliuskerk 

Op beide kerstdagen is de kerststal die opgesteld 
staat in de Corneliuskerk te bezoeken. De kerk is 
daarvoor op Eerste en Tweede kerstdag geopend 
van 14.00 tot 16.00 uur.  
 
Parochie kerncommissie (PKC) in Den Hout 
Per kerkplek heeft het bestuur van de Catharina-
parochie in de afgelopen maanden een Parochie 
Kerncommissie (PKC) ingesteld. De PKC regelt de 
dagelijkse gang van zaken binnen een kerkplek. 
Daarvoor overlegt de commissie rechtstreeks met 
het bestuur en het pastoresteam van de Catharina-
parochie.  
De Parochie Kerncommissie van Den Hout is op 
woensdag 22 oktober geïnstalleerd en gestart met 
haar werkzaamheden. In de PKC hebben zitting: 
Anne Heitling, voorzitter; Marja van Gils, secretaris 
en Anton van Meel, penningmeester.  
 
Marja van Gils (PKC-lid) en Cees Joosen,  
Corneliuskern 

 

■ PKC IN OOSTEIND  

Allerzielenviering 
Zondagmiddag 5 november stonden we even stil bij 
alle overledenen waar we het afgelopen jaar af-
scheid van hebben genomen. Daarnaast werd de 
dienst ook opgedragen aan de vele dierbaren die 
reeds eerder van ons zijn heengegaan. Onze zie-
len blijven altijd met elkaar verbonden en daar werd 
duidelijk blijk van gegeven gezien de grote opkomst 
bij de viering die voor werd voorgegaan door pas-
toor Toon Gerritsen.  
Samen delen we ons verdriet en gemis van onze 
dierbaren en wensen hen een vredige rust.  
 

 
Vormselviering  
Dit jaar was op 1 december de H. Johannes de 
Doper de kerkplek waar de vormelingen uit onze 
parochie hun vormsel mochten ontvangen door 
Bisschop Liesen.  
Wij wensen alle vormelingen veel geluk op hun 
levensweg. 
 
Kerstconcert  
Op zondagavond 17 december zal er wederom een 
kerstconcert plaatsvinden in de H. Johannes de 
Doperkerk. Wij heten u graag van harte welkom 
vanaf 18.30 uur; het concert begint om 19.00 uur. 
Pastoor Han Akkermans zal de avond openen 
waarna het Gelegenheidsorkest, het koor Easy 
Goin' en het koperensemble Stuiver met Treble & 
Bass hun kerstmuziek ten gehore brengen om u 
allen in de kerststemming te brengen.  
 
Na afloop nodigen wij u uit om na te genieten onder 
het genot van een drankje en rekenen wij op uw 
gulle vrijwillige bijdrage ten behoeve van het voort-
bestaan van onze kerk en pastorie. 
Tevens wensen wij u allen een Zalige Kerst en een 
gezond, gelukkig en vredig Nieuwjaar.  
 
Driekoningen  
Op 6 januari is het Drie Koningen. De leden van het 
kinderkoor "De Zingende Nootjes" zullen dan langs 
de deuren gaan om het Drie Koningenlied uit volle 
borst te zingen. Hopelijk bent u een luisterend oor 
en heeft u een kleine geldelijke bijdrage om het 
jaarlijkse uitje te laten plaatsvinden. 
 
PKC H. Johannes de Doper 
 

■ AFSCHEID PATER TOON GERRITSEN 

Kerstavond in Oosteind krijgt dit jaar een beetje 
een weemoedig tintje. Pater Toon Gerritsen heeft 
onlangs besloten om te stoppen als voorganger in 
de St. Jan de Doper. Zijn leeftijd en gezondheid 
dwingen hem daartoe.   
Geboren in Twente in 1931, en dus inmiddels 86 
jaar oud, is hij in de loop van de afgelopen tiental-
len jaren vertrouwd geraakt met Oosteind en is 
daar een geliefde pastoor geworden. Ook na zijn 
emeritaat is hij daar zijn diensten blijven aanbie-
den. Hij heeft zijn pastorale werk in Oosteind 
steeds verricht vanuit het Kapucijnenklooster in 
Tilburg, zijn thuisbasis, waar hij ook actief was als 
kloosteroverste.  
In de jaren’60 en ’70 woonde hij in het Kapucijnen-
klooster aan de Warandelaan. Van daaruit was hij 
betrokken bij het Interparochiëel Jongerenkoor. Als 
pastoor van Oosteind heeft hij de kerkrestauratie 
gestimuleerd: dat leverde hem de naam ’restaura-
tiepastoor’ op.  
De parochie- en dorpsgemeenschap van Oosteind 
zijn pater Toon Gerritsen veel dank verschuldigd.  
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De hartelijke verbondenheid blijft, maar zijn trouwe 
en regelmatige aanwezigheid zal gemist worden. 
We wensen hem mooie jaren toe in de kring van 
zijn medebroeders.    
 
Han Akkermans 
 

■ WAT GAAT DE TIJD TOCH SNEL 

Een jaar is zo voorbij! 
Allerzielen is al weer achter de rug. Nog even en 
we gaan de winter en de Advent in, op weg naar 
Kerst.  
In de Verrijzeniskerk werd de Allerzielenviering 
druk bezocht. Met Allerzielen herdenken we de 
overledenen binnen onze geloofsgemeenschap 
van wie we het afgelopen jaar afscheid hebben 
genomen en gedenken we al onze dierbare doden. 
Als we stilstaan bij allen die ons voorgingen in de 
dood en denken aan al die mensen, die wij gekend 
hebben en reeds gestorven zijn, dan lijkt ons leven 
veel op een lange treinreis, die wij met velen be-
gonnen zijn, tot de een na de ander uitstapt, som-
mige geheel onverwacht en andere na een lang 
ziekbed, jong en oud, al dan niet met een bewust 
afscheid, om te verdwijnen in de stilte van God. Het 
gevoel, het geloof, dat de mens, ondanks de dood, 
een toekomst heeft, is gebaseerd op Gods trouw. 
God laat de mens nooit vallen, ook niet in de dood. 
 
De Flierefluiters 
Gezinsvieringen met zang van De Flierefluiters. In 
oktober en november zijn er sinds lange tijd weer 
gezinsvieringen gehouden in de Verrijzeniskerk.  
De Flierefluiters zijn op zoek gegaan naar een plek 
binnen de Catharinaparochie om in kerkvieringen 
te zingen en het geloof te vieren. In De Vinder is 
het vroege tijdstip op zaterdag lastig voor dirigent 
en kinderen vanwege andere gezinsactiviteiten 
zoals sportwedstrijden. Han Akkermans, onze pas-
toor, heeft de Verrijzeniskerk aangewezen als de 
kerkplek waar de Flierefluiters voorlopig terecht 
kunnen.  
Het pastoresteam gaat zorgen voor een herkenba-
re rode draad in de liturgie voor gezinsvieringen en 
hoopt dat gezinnen met kinderen van de hele  
Catharinaparochie in 2018 de weg weten te vinden 
naar de vieringen met De Flierefluiters, voorlopig 
maandelijks op de 2e zondag van de maand.  
De eerstvolgende gezinsviering is op de eerste 
zaterdag in december in De Vinder en de Fliereflui-
ters zijn verder te horen in de Basiliek op zaterdag-
avond 23 december en op Kerstavond 24 decem-
ber in de gezinsviering in de Verrijzeniskerk.  
 
Wij wensen u allen een goede Adventstijd en een 
zalig Kerstmis.  
Het licht, dat in deze donkere, koude dagen brandt, 
moge uw harten verwarmen. 
 
 

In het nieuwe jaar hopen wij u ook weer te mogen 
ontmoeten. Niet alleen tijdens de vieringen, maar 
ook na afloop. Ontmoeting met elkaar bevordert de 
onderlinge band en saamhorigheid, zodat u zich 
ook in het nieuwe jaar geborgen weet in onze ge-
loofsgemeenschap en gesterkt in geloof. 
 
Dominica Sanders, Verrijzeniskern 
 

■ NIEUWS UIT DORST 

Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht 
bij Bernard Verhulst en Rian van Tilburg. 

 
De viering van Allerzielen was sfeervol en goed 
verzorgd. Tijdens het lezen van de namen van de 
overledenen van het afgelopen jaar was het dood-
stil in de kerk. Dat gaf de viering een extra dimen-
sie. Daarna in processie naar de verlichte begraaf-
plaats. Elk jaar opnieuw ben ik geraakt tijdens de 

Allerzielenviering.  

Ons gemengd koor heeft een jubilaris in haar mid-
den; Evalien Poppelaars is 40 jaar trouw lid. Tij-
dens de viering waren er lovende woorden en een 
speld voor Evalien. We hopen nog lang van het 
mooie stemgeluid van Evalien te mogen genieten 
tijdens de vieringen. 

Als u dit leest ligt de Open Kerkendag 2017 achter 
ons; als het aan de voorbereidingsommissie ligt 
doen we ook in 2018 mee. We zijn trots op onze 
mooie kerk en we vinden het fijn als er belangstel-
lenden komen kijken in de kerk.   

In april komen leden van de Ridderorde van het 
Heilig Graf van Jeruzalem tijdens een wandelpel-
grimage op bezoek in de Marcoenkerk en de Vre-
deskapel. Het boekje met uitleg dat is gemaakt 
naar aanleiding van de Open Kerkendag komt dan 
weer van pas.  

Op 10 december is er een speciaal concert van 
St.Joris om 15.00 uur in de Marcoenkerk; met een 
afwisselend repertoire, met solisten van naam en 
aansluitend gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Muziek verenigt en verbindt! Van harte welkom.   

In januari, tijdens DrieKoningen, komen de kin-
deren voordat ze naar de kerstboomverbranding 
elders in het dorp gaan, naar de kerk om te luiste-
ren naar een verhaal en liedjes te zingen.  

Eind januari gaat de Aktie Kerkbalans 2018 van 
start; mogen we ook weer op uw bijdrage rekenen? 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

Mede namens de andere PKC-leden, Dion van den 
Wijngaard, Harry Claasen en Jan Frijters, wens ik u 
Zalig Kerstmis en een gezegend 2018.   

Corry van den Bosch PKC-lid Marcoen  
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Het bisdom heeft 2 vicariaten 
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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 (onder voorbehoud)  2018 

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 en uitvaartdienst brengen we de bijdra-
ge van de laatste drie jaar in mindering. 
 
Jaargang 4 – Wintereditie –  
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. 
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